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1. Inledning 
Att gå och cykla är inte bara miljö- och klimatvänligt utan har också positiva 
effekter vad gäller hälsa och livskvalitet. Dessutom är det även ur en 
samhällsekonomisk synvinkel ett bra transportalternativ. Om fler väljer att 
gå och cykla istället för att använda bilen så får vi även en attraktivare 
boendemiljö då buller, avgaser och trängsel minskar. Valet av färdsätt har 
många olika bakomliggande förklaringar t.ex. avstånd till arbetsplats, säkra 
gång- och cykelbanor, kollektiva färdmöjligheter och tidsbrist. 
 
Att skapa tillgängliga och trafiksäkra gång- och cykelbanor är viktigt. Men 
det är även viktigt att analysera användbarheten utifrån ett 
trygghetsperspektiv. För användarna är upplevelsen av trygghet minst lika 
angeläget, även om upplevd trygghet är individuell och platsspecifik. Andra 
aspekter att ta hänsyn till är möjligheten att överblicka en plats samt 
belysning, drift och underhåll.  
 
1.1 Bakgrund 
Kommunstyrelsens tekniska utskott antog 2010-09-20 en vision om framtida 
gång- och cykelbanor i Salems kommun. 
 
“Gång- och cykelväg till Tumba är redan klar till kommungränsen. Vi har 
föreslagit Botkyrkas kommunledning att fortsätta på sin sida. I framtiden ska 
det gå att cykla genom Rönninge till Södertälje via näset vid Dånviken. En 
gång- och cykelväg anläggs genom Ekdalen och Karlskronaviksområdet. 
Gång- och cykelstråk föreslås längs Flatenvägen och Uttringevägen. 
Kommunen bör planera för en breddad gång- och cykelbana längs 
Rönningevägen. Kommunen bör starta en planering för att fortsätta gång- 
och cykelbanan längs Salemsvägen fram till motorvägen.”  
 
Vidare gav Kommunstyrelsens tekniska utskott miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på framtida 
gång- och cykelbanor i Salems kommun i enlighet med antagen vision. 
Styrande förutsättningar för utbyggnad och standard av gång- och cykelnät 
inom kommunen är bl.a. översiktsplanen, detaljplaner, terräng, 
markägoförhållanden och befintlig vägstandard. 
 
1.2 Syfte 
Det främsta syftet med gång- och cykelplanen är att öka trafiksäkerheten för 
oskyddade trafikanter och att knyta ihop kommunens gång- och cykelnät. 
Att gå och cykla skall ses som ett attraktivt val när människor som bor och 
verkar i kommunen väljer färdsätt och att man på ett effektivt sätt kan ta sig 
till målpunkter framförallt inom men även utanför kommungränsen. Att 
möjliggöra för fler att gå eller cykla för att därmed minska resor med 
personbil är viktigt, ur såväl ett individ-, miljö- och ett samhällsperspektiv. 
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Gång- och cykelplanen prioriterar således korta resor inom kommunen t.ex. 
till och från arbetsplatser, skolor samt till kollektiva knutpunkter för att 
därigenom möjliggöra kombinationsresor t.ex. gå eller cykla en del av resan 
för att sedan byta till kollektiva färdmedel. 
 
Gång- och cykelplanen ska vara ett stöd och ett underlag vid 
detaljplanearbete och vid infrastrukturell utbyggnad inom kommunen. 
Vidare verkar gång- och cykelplanen för fortsatt utbyggnad av gång- och 
cykelbanor inom kommunen. Det är viktigt att i arbetet säkerställa fortsatt 
utbyggnad av gång- och cykelbanor. Det bör alltid finnas goda möjligheter 
att ta sig till/från eller igenom specifika områden och inom tätorten. Vid 
exploatering av nya områden är det därför viktigt att redan i ett tidigt skede 
ta hänsyn till befintligt gång- och cykelnät och säkerställa goda kopplingar till 
dessa. Vidare bör ansvarsfrågor vad gäller utbyggnad av gång- och 
cykelbanor tydliggöras samt gällande t.ex. ekonomi, standard och skötsel. 
 
1.3 Genomförande 
Utbyggnaden av kommunens gång- och cykelnät är ett långsiktigt arbete och 
kommer att kräva samverkan mellan flera olika aktörer såsom privata 
markägare, väghållare, kommunal organisation samt grannkommuner.  
 
Gång- och cykelplanen är ett levande dokument som sträcker sig över 
tidsperioden 2012-2020 och ska uppdateras vid ändrade förutsättningar 
såsom planarbetens färdigställandetid och budget. Under avsnittet Salems 
kommuns framtida gång- och cykelnät redovisas en sammanställd och 
prioriterad objektlista där schablonkostnad för utbyggnad redovisas.  
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2. Nulägesbeskrivning 
Salems kommun är framförallt en pendlingskommun, dvs en majoritet av 
förvärvsarbetande kommuninvånare har sin arbetsplats i annan kommun. 
Enligt genomförd enkät ang. cykelvanor (publicerad på hemsidan mars/april 
2012) svarar 73 % (av totalt 221 svarande personer) att de arbetar eller går i 
skolan utanför kommungränsen och enligt översiktsplanens siffror från 2003 
så förvärvsarbetar 79 procent i annan kommun. Vidare uppger 
översiktsplanen att omkring hälften av andelen förvärvsarbetande åker 
kollektiva färdmedel till arbetet medan 41 procent åker bil och 10 procent 
cyklar eller går. Av kommunens 7200 förvärvsarbetande så arbetar knappt 
880 personer i Botkyrka och omkring 1000 personer arbetar i Södertälje. 
 
Det befintliga gång- och cykelnätet inom Salems kommun består av gång- 
och cykelbanor, separata gång- och cykelbanor, gångbanor samt blandtrafik. 
Standarden varierar från god nivå till låg, med brister vad gäller underlag 
såsom ojämnheter och sprickor i beläggningen. 
I kommundelen Salem är gång- och cykelnätet väl utbyggt och består till 
största delen av separata gång- och cykelbanor med god trafiksäkerhet. 
Däremot är gång- och cykelbanornas utsträckning i kommundelen Rönninge 
begränsad och följer till största del det befintliga gatunätet vilket innebär 
blandtrafik med låg/mindre god trafiksäkerhet som följd. 
 
Rönninge är således den del av kommunen där utbyggnad av nya gång- och 
cykelbanor bör prioriteras. Avståndet från de yttre delarna till Rönninge 
centrum samt knutpunkten för kollektivtrafiken är 2-3 km vilket torde vara 
en god förutsättning vad gäller att stimulera gång samt användandet av 
cykel som färdsätt. Enligt facklitteratur gällande cykling så avtar generellt 
cyklandet om färdsträckan överstiger 5 km. Cyklister i storstadsregioner 
tycks dock acceptera längre sträckor, ca 8-9 km, om cykling används hela 
resan. Acceptansen för längre sträckor varierar naturligtvis olika 
åldersgrupper emellan samt är beroende av väderlek. Salems kommuns 
tätort har en total diameter om ca 5 km (se bilaga 1) dock är tätorten 
kuperad och vägstrukturen varierande vilket innebär en begränsning vad 
gäller att skapa gena stråk. Befintlig vägmiljö utgörs av smala körbanor och 
brist på utrymme sätter begränsningar vad gäller önskvärd utbyggnad av 
gång- och cykelbanor. 
 
Inom Salems kommuns tätort finns enskilda markägare såsom 
privatpersoner, Stockholms stad och Stockholm vatten med vilka 
överenskommelse krävs eller att markförvärv genomförs för utbyggnad. 
Norr om E4/E20 är Stockholm Vatten en stor markägare samt Trafikverket 
väghållare vilket medför att kommunen aktivt måste föra dialog och verka 
för utbyggnad av gång- och cykelnät och dess standard i detta område.  
 

 

6 



 

 

 

Gång- och cykelplan

Dnr 2011/181 
7 av 39 

 

Genom Salem finns ett av översiktsplanen föreslaget regionalt cykelstråk 
som förbinder Stockholm med Södertälje. Sträckan genom Salems kommuns 
tätort har generellt god standard och vinterunderhålls. Den del av sträckan 
där Stockholm Vatten är markägare och Trafikverket väghållare har en lägre 
standard och skulle behöva byggas om. 
Gång- och cykelbana är utbyggd mot kommungränsen till Botkyrka kommun, 
men därefter är det blandtrafik fram till Tumba. Till Södertälje finns en 
grusad stig via Mårdnäs som idag används av pendlingscyklister samt som 
rekreationsstråk. Sträckan är genom avtalsservitut, avtal om 
markanvändning,  säkrad för gång- och cykeländamål. En officiell gång- och 
cykelförbindelse till Södertälje är med i visionen om framtida gång- och 
cykelbanor i Salems kommun samt i pågående detaljplanearbete för 
Karlskronaviken. 
 
2.1 Målpunkter 
Utmärkande lokala målpunkter och stråk är bl.a. Rönninge centrum, Salems 
centrum, kollektiva knutpunkter, kommunens skolor, idrottsplatser samt 
fritids och rekreationsområden. Regionala målpunkter är Tumba centrum 
(knutpunkt för kollektivtrafik, arbetsplatsområde etc), Hallunda 
(tunnelbana), Södertälje (arbetsplatsområde), Stockholm stad 
(arbetsplatsområde). 
 
2.2 Regionala cykelstråk 
Regionalt cykelstråk innebär en sträckning (korridor) mellan utpekade 
regionala målpunkter där behov av cykelstråk för arbetspendling bedöms 
som viktigt. Inom EU-projektet Samverkan för effektivt transportsystem i 
Stockholms regionen, SATSA och SATSA II så är framtagandet av en regional 
cykelstrategi ett av tre delprojekt under SATSA II. Projektet ämnar ta ett 
helhetsgrepp kring cykelfrågan i Stockholms län och efter utredning 
genomföra en revidering av det tidigare angivna nätet av regionala 
cykelstråk. Ett övergripande syfte är även att öka cykeltrafikens andel av det 
totala resandet i regionen. En gemensam standard för det regionala 
cykelstråket skall utformas där nyckelord har varit hög standard, god 
framkomlighet, hög säkerhet, vara gent samt hålla en god kvalitet året runt 
gällande drift och underhåll.  
 
Enligt Salems kommuns Översiktsplan (se bilaga 3) så sträcker sig det 
regionala cykelstråket från kommungränsen till Botkyrka kommun vid 
Söderby gårds väg. Stråket fortsätter fram till Söderbyrondellen för att 
därefter ansluta till befintlig gång- och cykelbana kallad Parkväg 1, i höjd 
med kvarteret Trädgårdsmästaren fram till Salemsvägen. Därefter ansluter 
det regionala cykelstråket till Hallstavägen och fortsätter fram till 
Bergaholmsvägen (g:a Riksettan) och Södertälje kommun.  
Det i Salems kommun idag angivna regionala gång- och cykelstråket har en 
standard från asfalterad gång- och cykelbana med belysning till grusväg utan 
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belysning. Detta beror till stor del på olika markägare/väghållare såsom 
Stockholm Vatten samt Trafikverket. 
 
Rönninges fysiska miljö och vägstruktur innebär begränsningar gällande 
utbyggnad samt gena stråk och cykelfält.Viktigt är dock att det lokala nätet 
har en god utsträckning med hög trafiksäkerhet och är väl sammanlänkat 
samt att dessa knyter an till det framtida regionala cykelstråket med en god 
koppling till grannkommunerna Botkyrka och Södertälje.  
 
2.3 Sevärdheter och rekreation 
Översiktplanen befäster vikten av att ge “kommunens invånare en möjlighet 
till en god livsmiljö med rika naturupplevelser”. Detta är ett av huvudmålen 
för det naturvårdsprogram för Salems kommun som kommunfullmäktige 
antog 1998. 
 
Salems kommun består till stora delar av lantlig miljö och har fantastiska 
omgivningar och rekreationsområden. Att tillgängliggöra besök till dessa 
med cykel skulle vara en livskvalitetshöjande faktor samt ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv även gynnsamt för folkhälsan.  
 
Till de två reservaten Nedre Söderby och Garnudden samt till Möllebadet vid
sjön Uttran finns relativt goda möjligheter att ta sig till om än via vissa 
sträckor med blandtrafik. Till Bornsjöområdet, en av Stockholms gröna kilar 
enligt RUFS, är det dock mindre trafiksäkert att ta sig till samt färdas utmed 
då cyklister och gående hänvisas till blandtrafik med tillåten hastighet om 70 
km/tim. Vissa sträckor är dock grusvägar. 
 
2.4 Trafiksäkerhet 
Trafiksäkerhet beror på flera olika faktorer t.ex. hastighet, antal fordon och 
standard. Låga hastigheter är naturligtvis att föredra vid blandtrafik där flera 
olika typer av trafikanter ska samsas om ytan. Vid 30 km/tim är 
sannolikheten att en oskyddad trafikant överlever en kollision med fordon 
markant till skillnad mot vid en hastighetsbegränsning om 50 km/tim. Men 
hastigheter bör alltid anpassas efter de förutsättningar som finns i olika 
trafikmiljöer samt den funktion vägen har. 
 
Då gående och cyklister är en heterogen grupp och består av såväl barn, 
äldre, vardagscyklister, pendlingscyklister som funktionshindrade så medför 
det att behoven kan se olika ut. Vissa prioriterar genhet och snabbhet 
medan andra prioriterar säkerhet. Likheter är att de är känsliga för omvägar, 
nivåskillnader, att de är oskyddade mot väder och vind samt vid kollision. 
 
För gående är trygghet viktigt, särskilt då denna grupp har fler barn, äldre 
och funktionshindrade. Gemensam gång- och cykelbana kan skapa konflikter 
mellan gående och cyklister samt påverka framkomligheten för cyklister 
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negativt. Vid gemensam gång- och cykelbana bör det därför tydligt framgå 
var respektive trafikant är hänvisad genom skyltning samt markeringar 
t.ex.skiljeremsa, olika val av material eller målning. Enligt lagstiftning är 
moped klass II tillåtna att köra på cykelbanor men kan innebära konflikt 
mellan de olika trafikanterna.  
 
Standarden på gång- och cykelbanor är också av stor vikt vad gäller 
säkerheten. Separering mellan olika trafikslag ger en hög säkerhetsnivå för 
de oskyddade trafikanterna. Separering kan dock medföra negativ effekt i 
form av ett svåröverskådligt gaturum, omvägar, försvårad framkomlighet 
samt säkerhet i korsningspunkter. Friliggande gång- och cykelbanor är ofta 
attraktiva dagtid men kan upplevas otrygga i mörker särskilt om det ligger 
avskiljt från bebyggelse. För optimal lösning i olika områden och 
trafikmiljöer är det viktigt att ta hänsyn till olika aspekter vid val av grad av 
separering av gång- och cykelbanor.  
  
Säkerhet vid korsningspunkter är som tidigare nämnts viktigt. Ur 
säkerhetssynpunkt ska korsningar tydligt klargöra för trafikanter gällande 
regler och underlätta samspel trafikanter emellan. Den fysiska utformningen 
är av stor betydelse vad gäller hastighet, sikt och säkerhet. Övergångsställen 
och cykelöverfarter bör korsa körbanor i rät vinkel och ha goda 
siktförhållanden för att minimera överraskande situationer.  
Andra viktiga aspekter som kan utgöra problem för cyklister och gående är 
tillfälliga hinder t.ex. vägarbeten, felparkerade bilar och containers. 
Parkeringsövervakning samt dialog och samarbete med polisen är därför av 
stor vikt, men även att det tydligt ska framgå vad som ingår och vilka 
åtgärder som krävs vid vägarbeten för att säkerställa gående och cyklisters 
säkerhet och framkomlighet i bl.a. trafikanordningsplaner (TA-planer) och 
schakttillstånd samt i upphandlingar.  
 
I Salems kommun gäller generellt 50 km/tim förutom vid skolor och 
förskolor där hastigheten är begränsad till 30 km/tim. Som tidigare nämnts 
är en gatas trafiksäkerhet beroende av flera olika faktorer t.ex. hastighet, 
antal fordon och standard. Låga hastigheter är naturligtvis att föredra vid 
blandtrafik där flera olika typer av trafikanter ska samsas om ytan. Mopeder 
klass II är enligt lagstiftning tillåtna att färdas på gång- och cykelbanor men 
för att undvika konflikter trafikanterna emellan har Salems kommun valt att 
komplettera skyltning avseende påbjuden gång- och cykelbana med 
tilläggstavlan “Ej moped”.  
 
Olycksstatistik  
Salems kommun har lyckligtvis relativt få antal olyckor där gående och 
cyklister är inblandade. Statistik hämtas från STRADA (Swedish Traffic 
Accident Data Acquisition), ett informatioinssystem där data om skador och 
olyckor inom hela vägtransportsystemet registreras. 
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2.5 Standard, drift och underhåll 
Underlagets kvalitet är avgörande för gång- och cykeltrafikanters 
framkomlighet och säkerhet. Konsekvensen av nedsatt underhåll kan leda 
till grus på körbana, sprickor och ojämnheter, vilket i sin tur kan få 
betydande konsekvenser för cyklister med skador som följd.  
 
Det är följaktligen viktigt att underlaget är jämnt, plant och halkfritt. 
Vintertid är det is och snö som är den främsta bakomliggande orsaken till 
halt väglag medan det under barmarksperioden är grus och löv som utgör 
riskfaktorer. Andra viktiga åtgärder är god beläggning, god belysning, 
ogräsbekämpning, sidoröjning, sikt- och framkomlighetsröjning samt 
underhåll av vägmarkeringar. 
 
Salems kommun har en hög prioritet vad gäller snöröjning och 
halkbekämpning för såväl bilnätet som gång- och cykelnätet. Särskilt 
prioritet läggs på kollektivtrafikleder, huvudgator samt gång- och cykelbanor 
som leder till busshållplatser och andra viktiga målpunkter. De senaste årens 
förhållandevis snörika och långa vintrar har inneburit en utmaning gällande 
snöröjning och halkbekämpning. 
 
Vad gäller beläggning så prioriteras idag lagning och förbättringar av 
huvudgator för biltrafik. Sandsopning av gång- och cykelbanor sker parallellt 
med sandsopning av bilvägsnätet och påbörjas årligen runt mitten av april. 
 
Siktröjning av växtlighet t.ex. träd och buskar är viktigt av säkerhets- och 
trygghetsskäl. Växtlighet kan skymma sikten i trafiken liksom vägmärken och 
belysning, försvåra snöröjning och annat vägarbete samt att utskjutande 
grenar kan skada gående och cyklister eller tvinga dem ut i körbanan. Salems
kommun bedriver ett kontinuerligt sikt- och röjningsarbete utmed det 
kommunala gång- och cykelnätet. Det är av yttersta vikt att det är fri sikt 
samt att belysning, skyltar och vägmarkeringar är i gott skick. För att påvisa 
vikten av att enskilda fastighetsägare gör en insats på sina egna tomter så 
har en broschyr tagits fram utifrån SKL:s (Sveriges kommuner och Landsting) 
rekommendationer vad gäller siktröjning. Information har publicerats och 
kommer även fortsättningsvis att publiceras inför vinter och 
sommarsäsonger i kommunbladet, det så kallade “Gröna bladet”. 
Information finns även publicerat på Salems kommuns hemsida. Nya rutiner 
för regelbunden inventering håller på att tas fram avseende belysning, sikt, 
beläggning, trygghet, säkerhet. 
 
Felanmälan kan göras via ett webbformulär på Salems kommuns hemsida 
eller via kommunens växel.  
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2.6 Belysning 
Utmed i stort sett alla byggda gångbanor samt gång- och cykelbanor i 
kommunen finns belysning. Drift och underhåll av belysningsanläggningen är 
på vissa delar eftersatt och i vissa fall dold i grönska. På vissa natursträckor 
såsom genom Ekbacken, utmed Hallstavägen samt vid Mårdnäs saknas idag 
belysning. 
 
2.7 Cykelparkering 
Möjlighet att parkera sin cykel på ett säkert och funktionsenligt sätt är enligt 
rön viktigt för cyklister varför utformning och placering noggrant bör 
övervägas vid upprustning och nyetablering. För att stimulera användandet 
av cykel bör cyklister således erbjudas god tillgång till parkeringar vid 
arbetsplatser, bostäder, butiker och kollektivtrafikens hållplatser. Vid brist 
på parkeringsmöjligheter väljer ofta cyklister att skapa egna 
parkeringsplatser vilket kan skapa konflikter gällande tillgänglighet och 
framkomlighet samt försvårar drift och underhåll av kommunens allmänna 
ytor. En annan viktig aspekt vad gäller cykelparkering är att den bör erbjuda 
säker fastlåsningsmöjlighet av t.ex. cykelns ram. 
 
Kvaliteten på dagens cykelställ i kommunen är i allmänhet låga framhjulsställ
och ett fåtal har väderskydd. Det saknas även en genomgående strategi för 
val av cykelställ. 
 
Vid Rönninge centrum finns den största cykelparkeringen inom kommunen. 
Detta är även en kollektiv knutpunkt med pendeltågsstation och busstation. 
Cykelparkeringen används i stor utsträckning men cyklar står ofta bredvid 
befintliga cykelställ, låsta vid belysningsstolpar eller fritt i området. Att 
många väljer att inte ställa sin cyklar i cykelställen beror förmodligen på att 
det är låga framhjulsställ. 
 
I Salems centrum finns cykelparkeringsmöjligheter vid strategiska punkter 
såsom biblioteket, kommunhuset, vårdcentralen, simhallen samt vid 
entréerna till centrumbyggnaden. 
 
2.8 Cykelvägvisning 
En väl genomtänkt och utförd cykelvägvisning fungerar som marknadsföring 
för cykling och viktigast av allt ger en bättre orientering inom kommunen. En 
enhetlig skyltutformning över kommungränserna är också önskvärd då 
igenkännandet skapar en trygghet för cyklister. 
 
Cykelvägvisning saknas generellt vilket försvårar orientering inom 
kommunen samt till grannkommuner. En enhetlig och funktionell skyltning 
inom kommunen bör därför upprättas. Cykelvägvisning utmärker vanligtvis 
cykelstråk, viktiga knutpunkter, rekreation och sevärdheter samt 
målpunkter. 
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3. Salems kommuns framtida gång- och cykelnät 
Salems kommun har idag ett gång- och cykelnät av varierande karaktär. I 
Rönningeområdet finns idag ett lapptäcke av ett fåtal sporadiskt utlagda 
stråk utan sammankoppling. Tätortsdelen Salem däremot har ett väl 
fungerande nät av gång- och cykelbanor men är till vissa delar eftersatt i 
underhåll. Dessa två kommunområden är bristfälligt sammankopplade i den 
gång- och cykelstruktur som finns idag.  
 
För att råda bot på detta och få till ett homogent cykelstråk med en enhetlig 
karaktär så antogs en politisk vision gällande framtida gång-och cykelstråk. 
Det befintliga gång- och cykelnätet har sedan dess inventerats ute i fält samt 
att kommunens digitala kartunderlag har granskats. 
 
För att fånga upp kommuninvånarnas synpunkter på ett mera generellt plan 
genomfördes en gång- och cykelenkät på kommunens hemsida under 
perioden mars-april 2012. Enkäten bekräftar ett behov av utbyggnad av 
gång- och cykelstråk och har gett ett underlag om vilka sträckor som 
trafikeras i kommunen samt en inventering av de områden där 
trafiksäkerheten uppfattas som bristfällig av gång- och cykeltrafikanter.  
 
3.1 Förslag till stråk, i prioritetsordning 
De utifrån visionen identifierade stråken samt de i Översiktsplanen angivna, 
kommer vid en utbyggnad av gång- och cykelbanorna att skapa ett mer 
sammanhängande gång- och cykelnät (se bilaga 3). Nedan följer en 
objektbeskrivning för de respektive sträckorna för framtida utbyggnad av 
gång- och cykelbanor i kommunen. Redovisade kostnader är 
schablonmässiga och grundar sig på Rambölls förprojektering av 
Uttringevägen med 8 000 kr/lpm samt grannkommuners schablonpriser: 
Stockholm 12 000 kr/lpm (GC-plan 2006). Södertälje 5 000 kr/lpm (2012), 
summan justeras uppåt för faktorer som försvårar arbetet. Botkyrka 2000 
kr/lpm (2012), summan justeras uppåt för faktorer som försvårar arbetet. 
Kostnaderna varierar kraftigt beroende på faktorer såsom markinlösen, 
undergrund, sprängning, projektering samt läge.  
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Stråk 1. Karlskronaviken 

 
 
MÅLPUNKT 
Möjliggöra gång- och cykeltrafik till grannkommunen Södertälje via planerad 
broförbindelse över Dånviken. Knyta an Karlskronaviksområdet till planerad 
utbyggnad av gång- och cykelbana utmed Uttringevägen mot Rönninge 
centrum och dess knutpunkt för kommunens kollektivtrafik.  
 
NULÄGE 
Planerad gång- och cykelbana utgör ca 780 meter. Utbyggnaden av gång- 
och cykelbana via Dånviken till Södertälje förutsätter en överenskommelse 
med privat markägare. Detaljplan Karlskronaviken är inte antagen men ska 
enligt plan vara färdig under år 2013.  
 
INVENTERAT BEHOV 
Utöka möjligheter till gång- och cykeltrafik över kommungränsen, 
kombinationsresor mellan gång/cykel och kollektivtrafik samt ökad 
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Utbyggnaden ingår i detaljplan 
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Karlskronaviken. Dialog över kommungränsen med Södertälje angående 
utbyggnad av gång- och cykelbana, bro, tidsplaner etc. erfordras. Södertälje 
kommun har med förbindelsen till Karlskronaviken i dokumentet “Cykelplan 
2007”.  
 
LÄGE, STANDARD OCH ÅTGÄRDER 
2,5 meter bred och belyst gång- och cykelbana utmed Karlskronavikens 
norra del. Sträckan utgår från en redan befintlig gång- och cykelbana inom 
Uttringe Hage området och fortsätter utmed Karlskronaviksvägen upp till 
järnvägsspåren. Därefter följer gång- och cykelbanan järnvägsspåren i 
sydvästlig riktning. En gång- och cykelbro planeras parallellt med 
järnvägsbanken över Dånviken och skapar därmed en koppling till 
Södertälje. 
 
SCHABLONKOSTNAD 
Gatukostnadsutredningen för Karlskronavikens detaljplan visar en gång- och 
cykelbanekostnad på 2,62 miljoner kronor, dvs ca 3400 kr/lpm. Sträckan 
utgör ca 780 meter. Total schablonkostnad 2,62 miljoner kronor, ingår i 
exploateringsbudgeten. Kostnaden för utbyggnad av gång- och cykelbro 
över Dånviken tillkommer och beräknas kosta ca 1,5 miljon kronor. 
 
Ekonomisk risk 
Sträckan är belägen inom befintlig skogsmark med en skogsväg, ev. 
marklösen erfordras.  
 
Ekonomisk fördel 
Ingår i detaljplanen för Karlskronaviken och ingår i exploateringsbudgeten. 
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Stråk 2. Rönningevägen 

 
MÅLPUNKT 
Binda samman norra Rönninge med Rönninge centrum och dess knutpunkt 
för kommunens kollektivtrafik. Sträckan knyter även samman till 
kommunens befintliga gång- och cykelstråk samt ger därmed även möjlighet 
att knyta an till regionala gång- och cykelstråk.  
 
NULÄGE 
Planerad gång- och cykelbana utgör ca 1200 meter. Det finns ett flertal 
kritiska punkter med begränsad mark till förfogande vilket innebär att man 
behöver ta befintlig gångbana i anspråkför att möjliggöra en gång- och 
cykelbana med en bredd på 2,5 meter. 
  
INVENTERAT BEHOV 
Utöka möjligheter till kombinationsresor mellan gång/cykel och 
kollektivtrafik samt ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Erbjuder 
därmed även förbättrad möjlighet att ta sig till och från skola vilket kan 
minska biltrafiken kring tex. Nytorpsskolan.  
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LÄGE, STANDARD OCH ÅTGÄRDER 
2,5 meter bred och belyst gång- och cykelbana förläggs från Rönninge 
centrum i nordvästlig riktning vilken länkas samman med befintlig gång- och 
cykelbana vid korsningen Rönninge gårds väg. Planerad gång- och cykelbana 
kommer att korsa ett flertal lokalgator som ansluter till Rönningevägen vilka 
bör säkerställas. Befintlig gångbana behöver med all trolighet tas i anspråk. 
Körbanan kan eventuellt komma att behöva förflyttas i sidled för att 
utbyggnad ska vara möjlig och för att minska antalet korsningar av 
Rönningevägen. Utbyggnaden av gång- och cykelbanan bör pga. sträckans 
längd delas in i 3 st byggetapper vilket även underlättar genomförandet 
ekonomiskt. 
 
VIDAREUTVECKLING 
Knyta an planerad gång- och cykelbana till pågående detaljplaner vilka berör 
intilliggande områden,  såsom Södra Hallsta, Rönninge Kungsgård och 
Rönninge centrum  
 
SCHABLONKOSTNAD 
8500 kr/lpm. Sträckan på 1200 meter delas in i tre etapper, dvs. 400 meter á 
3,4 miljoner kronor per etapp. Total schablonkostnad för hela sträckan är 
10,2 miljoner kronor. Markinlösen ingår ej i schablonkostnad. 
 
Ekonomisk risk 
Arbetsgenomförandet omfattar ett gediget trafikanordningsarbete då 
arbetet kommer att bedrivas med normalt trafikflöde med 
bussar/bilar/cyklister/gående bredvid arbetsplatsen. Eventuellt lång 
produktionstid. Planerade VA arbeten i området bör vara genomförda innan 
byggnation av gång- och cykelbana. Sprängning krävs på 5-6st ställen med 
besiktning av berörda fastigheter samt utsättning vibrationsmätare som 
följd. Markinlösen ingår ej i schablonkostnad. 
 
Ekonomisk fördel 
Stabil undergrund i området, möjlighet att mellanlagra material på 
Fruängsupplaget och därmed effektivisera byggprocessen. 
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Stråk 3. Ekdalen  

 
MÅLPUNKTER  
Gång- och cykelbanan knyter samman Uttringevägen, Berghemsvägen och 
Sandbäcksvägen samt skapar en tvärförbindelse till Uttringeområdet. 
Förbindelsen är särskilt viktig som skolväg till Rosenlundskolan men även till 
en tilltänkt förskola i området för detaljplan Solliden.  
 
NULÄGE 
Planerad gång- och cykelbana utgör totalt ca 870 meter (varav 
Hagsätervägen ca 90 meter). Aktuell sträcka ansluter från Uttringevägen, via 
Hagsätervägen utmed befintlig grusad stig till förlängningen av 
Sandbäcksvägen som idag är en grusväg. Inom området finns ett flertal ekar 
vilka måste tas hänsyn till. Ekarna har ett känsligt rotsystem och ingen 
belastning får ske under kronans utbredning. Sträckans dragning måste 
därför gå runt ekarna.  
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INVENTERAT BEHOV 
Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Erbjuder ett 
sammanhängande stråk samt därmed även förbättrad möjlighet att ta sig till 
och från skola vilket kan minska biltrafiken kring tex. Rosenlundsskolan. 
Denna sträcka binder samman Karlskronaviken med Rönninge på ett 
trafiksäkert samt effektivt sätt.  
 
LÄGE, STANDARD OCH ÅTGÄRDER 
2,5 meter bred och belyst gång- och cykelbana. För att passa in i 
landskapsbilden bör sträckan vara grusad med hårt packad fint grus blandat 
med stenmjöl. Standarden bör medge vinterväghållning samt kunna 
användas av såväl barn, cyklister, gående med barnvagn som 
funktionshindrade. Utmed Hagsätervägen planläggs allmän plats för ev. 
framtida gång- och cykelbana om 2,5 meter men tills dess att ev 
förskoletomt tas i anspråk så är det blandtrafik på lokalgata.  
  
VIDAREUTVECKLING 
Detaljplan som berör del av utbyggnaden av gång- och cykelbana är 
Heliodal.  
 
SCHABLONKOSTNAD 
4000 kr/lpm. Sträckan utgör 870 meter. Total schablonkostnad 3,5 miljoner 
kronor 
 
Ekonomisk risk 
Grusvägen går igenom känslig naturmark med naturminnesmärkta ekar. 
Belysning erfordras. 
Marklösen ingår ej i schablonkostnaden. 
 
Ekonomisk fördel 
Grusad väg, ej asfalt pga miljöanpassning.  
 
 
 

 

18 



 

 

 

Gång- och cykelplan

Dnr 2011/181 
19 av 39 

 

 
Foto:  
Exempel på grusad gång- och cykelbana genom ett tätortsnära grönområde i Trosa 

kommun.  
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Stråk 4. Uttringevägen 

 
MÅLPUNKT 
Förbinda södra Rönninge med Rönninge centrum och dess knutpunkt för 
kommunens kollektivtrafik. Sträckan är en viktig länk för ett 
sammanhängande kommunalt gång- och cykelnät samt ger även möjlighet 
att knyta an till regionala gång- och cykelstråk.  
  
NULÄGE 
Från korsningen Uttringevägen/Dånviksvägen till Tallsätravägen ca 450 
meter, från Tallsätravägen till korsningen Hagsätervägen ca 450 meter, 
totalt ca 900 meter. Detaljplanerna är inte antagna men planeras vara 
färdiga under 2013. 
 
INVENTERAT BEHOV 
Utöka möjligheter till kombinationsresor mellan gång/cykel och 
kollektivtrafik samt ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Erbjuder 
därmed även förbättrad  
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möjlighet att ta sig till och från skola vilket kan minska biltrafik kring tex. 
Rosenlundsskolan. 
 
LÄGE, STANDARD OCH ÅTGÄRDER 
2,5 meter bred och belyst gång- och cykelbana utefter Uttringevägens västra 
sida, norr om korsningen Hagsätervägen fram till korsningen Dånviksvägen. 
Planerad gång- och cykelbana kommer att korsa ett flertal lokalgator som 
ansluter till Uttringevägen vilka bör säkerställas. Sträckan byggs ut i tre 
etapper, från korsningen Hagsätervägen fram till korsningen Tallsätravägen, 
därefter fram till järnvägstunneln strax innan Vårhagavägen. Båda dessa 
sträckor ingår i detaljplanen Heliodal. Sista etappen sträcker sig vidare fram 
till korsningen Dånviksvägen. Denna del ingår i detaljplan Dalsro men kan 
komma att ingå i detaljplan Rönninge Kungsgård. En alternativ lösning för 
utbyggnad av sista etappen är att det sker genom marklov (ej detaljplan) och
överenskommelse med enskilda fastighetsägare utmed sträckan.  
 
VIDAREUTVECKLING 
Gång- och cykelbanan ingår i detaljplanen för Heliodal samt 
Dalsro/Rönninge Kungsgård. Detaljplanerna är inte antagna. Utbyggnaden 
av gång- och cykelbana utmed Uttringevägen knyter an till, inom detaljplan 
Solliden, planerad gångbana från korsningen Uttringevägen fram till 
Tallsätravägen nr 39. En busshållplats planeras byggas vid korsningen 
Uttringevägen-Tallsätravägen. Vidare planeras fortsatt sammanlänkande 
utbyggnad av gång- och cykelbana mellan Uttringevägen-Uttringe gårds väg 
inom detaljplan Södra Ekdalen. 
 
SCHABLONKOSTNAD 
Gatukostnadsutredningen för detaljplan Heliodal redovisar etappindelad 
kostnad för utbyggnad av gång- och cykelbana. För södra delen av 
Uttringevägen, mellan Hagsätervägen och strax nedan korsningen 
Tallsätravägen, beräknas kostnaden till 2800 kr/lpm á 550 meter, dvs ca 1,5 
miljoner kronor. För norra delen av Uttringevägen, mellan Tallsätravägen 
och i höjd med järnvägstunneln/Vårhagavägen, beräknas kostnaden till 3510 
kr/lpm á 250 meter, dvs 877 520 kronor. Total schablonkostnad inom 
detaljplan Heliodal ca 2,4 miljoner kronor. För sista etappen från 
järnvägstunneln/Vårhagavägen till korsningen Dånviksvägen/Flatenvägen så 
kan en schablonkostnad beräknas till 3510 kr/lpm á 200 meter, dvs 702 000 
kr. Sista sträckan kommer ev att ingå i detaljplan Rönninge kungsgård vilken 
fördelar kostnaden till 60 procent för skattekollektivet. 
Gatukostnadsutredningen för detaljplan Heliodal fördelar kostnaden till 50 
procent för skattekollektivet. Total schablonkostnad ca 3,1 miljoner kronor 
varav 1,65 miljoner ingår i exploateringsbudgeten.  
 
Ekonomisk risk 
Långa slänter in på fastighetsmark medför ökade kostnader vid inköp av 
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fastighetsmark. Busstrafik/personbilar/cyklister trafikerar sträckan samtidigt 
som byggnation pågår. Omfattande trafikplaneringsarbete krävs vilket kan 
medföra lång produktionstid. Järnvägstunnelns beskaffenhet avgör hur 
arbetet får bedrivas. Besiktning av järnvägstunneln erfordras av Trafikverket.
Sprängning/hydraulisk spräckning av befintligt berg kan erfordras om 
järnvägstunnelns skick kräver detta. Är både tid och kostnadskrävande. 
Eventuellt krävs byggnation av stödmur ut mot privata fastigheter norr om 
järnvägstunneln för att minska ingrepp på fastighetsmark av vägslänter.  
 
Ekonomisk fördel 
Ingår delvis i detaljplan Heliodal samt eventuellt i detaljplan Rönninge 
Kungsgård. Ramböll har förprojekterat 450 meter av sträckan från 
korsningen Dånviksvägen fram till korsningen Tallsätravägen. Närhet till 
Fruängsupplaget medför möjlighet att mellanlagra byggmaterial på upplaget 
vilket medför kontinuerlig drift av byggnationen samt kortare transporter. 
Synergierna av att vägbyggnad bedrivs samtidigt som byggnation av gång- 
och cykelbana medför att kostnaderna för GC-utbyggnaden/lpm minskar. 
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Stråk 5. Tallsätravägen  

 
 
 
 
 
MÅLPUNKT 
Förbinda södra Rönninge med Rönninge centrum och dess knutpunkt för 
kommunens kollektivtrafik.  
  
NULÄGE 
Inom detaljplan Solliden och Rosstorp 2 (se kartbild ovan) planeras 
utbyggnad av gångbana respektive gång- och cykelbana. En sträcka utmed 
Tallsätravägen om ca 114 meter, mellan Tallsätravägen nr 19 och fram till 
korsningen Hemtorpsbacken, berörs ej av pågående detaljplaner och 
därmed ej heller av planerad utbyggnad av gångbana eller gång- och 
cykelbana. En utbyggnad av gångbana om dessa 114 meter skulle således 
länka samman hela Tallsätravägen. Relativt låga flöden av biltrafik utmed 
Tallsätravägen medför att blandtrafik avseende cykel och bil kan godtas. 
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INVENTERAT BEHOV 
Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.  
 
LÄGE, STANDARD OCH ÅTGÄRDER 
1,5 meter bred gångbana mellan befintlig gångbana strax öster om 
Gamlebovägen fram till korsningen Hemtorpsbacken en sträcka på ca 114 
meter. Korsningen vid Hemtorpsbacken bör säkerställas.  
 
VIDAREUTVECKLING 
Knyta ihop planerad utbyggnad av gångbana respektive gång och cykelbana 
inom detaljplanerna Solliden och Rosstorp 2. Inom detaljplan Solliden 
planeras även utbyggnad av gång- och cykelbana vilken sammanbinder 
Berghemsvägen-Sandbäcksvägen.  
 
SCHABLONKOSTNAD 
12000 kr/lpm. Sträckan utgör 114 meter. Total schablonkostnad 1,4 miljoner 
kronor. 
 
Ekonomisk risk 
Bergsprängning/spräckning ingår på stora dela av sträckan. Närheten till 
järnvägsspåret medför stora extrakostnader då järnvägstrafiken har rigorösa 
säkerhetsföreskrifter gällande bergarbeten. Markinlösen ingår ej i 
schablonkostnad. 
 
Ekonomisk fördel 
Kort sträcka med endast gångbana. Upphandling i form av Totalentreprenad 
för entreprenaden kan medföra ekonomiska vinster då det föranleder 
entreprenören att ta fram alternativa/innovativa arbetsmetoder vid 
borttagandet av berget.  
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Stråk 6. Flatenvägen samt del av Uttringevägen 

 
 
MÅLPUNKT 
Knyta ihop planerad gång- och cykelstråk längs del av Uttringevägen via 
Uttringevägens förlängning och vidare utmed Flatenvägen till Rönninge 
centrum och dess knutpunkt för kommunens kollektivtrafik. Sträckan knyter 
även samman till kommunens övriga befintliga gång- och cykelstråk samt 
ger möjlighet att knyta an till regionala gång- och cykelstråk.  
 
NULÄGE 
Sträckan utgår från korsningen Dånviksvägen/Uttringevägen fram till 
anslutningspunkten befintlig gångbana vid korsningen Dånviksvägen vilket 
omfattar ca 200 m nybyggnation samt ca 500 m gångfartsområde. 
Detaljplan ska tas fram för Rönninge Kungsgård, förstudie pågår. Korsningen 
Dånviksvägen-Uttringevägen kan komma att byggas om, slutlig utformning 
kommer att påverkas av detaljplanen. Busshållplats planeras intill 
korsningen.  
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INVENTERAT BEHOV 
Utöka möjligheter till kombinationsresor mellan gång/cykel och 
kollektivtrafik samt ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.  
 
LÄGE, STANDARD OCH ÅTGÄRDER 
2,5 meter bred och belyst gång- och cykelbana från korsningen 
Dånviksvägen/Uttringevägen fram till korsningen Rönninge gårds väg, 
därefter gångfartsområde fram till korsningen Dånviksvägen. Sträckan utgör 
total längd på ca 700 meter. Det finns tre korsningar utmed aktuell sträcka 
vilka bör säkerställas.  
 
VIDAREUTVECKLING 
Knyta an gång- och cykelbanan till pågående detaljplan Rönninge Kungsgård 
samt till planerad gång- och cykelbana utmed Uttringevägen. 
 
SCHABLONKOSTNAD  
6000 kr/lpm. Sträcka för gång- och cykelbana utgör ca 200 meter, dvs 1,2 
miljoner kronor. Åtgärder för gångfartsområdet beräknas kosta ca 400 000 
kronor. Alternativa lösningar ska ses över för att minska kostnaden. Total 
schablonkostnad 1,6 miljoner kronor.  
 
Ekonomisk risk 
Inköp av tomtmark erfordras med en varierande bredd på 1-3 m på en 
sträcka av 200 m från korsningen Dånviksvägen ned till korsningen Rönninge 
Gårdsväg. Markinlösen ingår ej i schablonkostnad. 
 
Ekonomisk fördel 
Ingår i detaljplanen för Rönninge Kungsgård. Utbyggnad av gång- och 
cykelbana samt åtgärder för gångfartsområde fördelas förmodligen så att 60 
procent av kostnaden tillfaller skattekollektivet.  
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Stråk 7. Sandbäcksvägen 

 
MÅLPUNKT  
En gång- och cykelbana förbinder planerad gång- och cykelbana via Ekdalen 
och skapar en länk till Rönninge centrum och dess knutpunkt för 
kommunens kollektivtrafik. Förbindelsen är särskilt viktig som skolväg till 
Rosenlundskolan, Rönninge Gymnasium samt Rönninge Skola.  
 
NULÄGE 
Planerad gång- och cykelbana utgör ca 1800 meter. Begränsad mark till 
förfogande för utbyggnad av en 2,5 meter bred gång- och cykelbana.  
 
INVENTERAT BEHOV 
Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Erbjuder därmed även 
förbättrad möjlighet att ta sig till och från skola. Skapar ett 
sammanhängande stråk vilket kopplar södra Rönninge till Rönninge centrum 
och därmed även till tätortsområdet Salem.  
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LÄGE, STANDARD OCH ÅTGÄRDER 
2,5 meter bred och belyst gång- och cykelbana förläggs från korsningen 
Uttringe gårds väg och ansluter till gångtunneln, Sandbäcksporten. Gång- 
och cykelbanan kommer att korsa ett flertal lokalgator som ansluter till 
Sandbäcksvägen vilka bör säkerställas. Utbyggnaden innebär att befintlig 
gångbana breddas så att en gång- och cykelbana erhålls.  
 
VIDAREUTVECKLING 
Knyta an till planerad gång- och cykelbana via Ekdalen.  
 
SCHABLONKOSTNAD 
4000 kr/lpm. Sträckan utgör ca 1800 meter. Inlösen av mark erfordras av en 
bredd på 1 meter mellan Soldalsvägen - Norrbergavägen (214 m) 
Centralvägen-Norrbergavägen (126 m) Centralvägen -”Snobbrännan” (133 
m) sammanlagd längd av 473 meter. Total schablonkostnad  
7,2 miljoner kronor.  
 
Ekonomisk risk 
Annekterad mark kan vara ett problem vid breddning av befintlig gångbana 
mot fastighet. 
Markinlösen ingår ej i schablonkostnad. 
 
Ekonomisk fördel 
Kan delas in i etapper, som bestäms utav befintlig budget, vilket kan 
underlätta genomförandet ekonomiskt.  
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Stråk 8. Salemsvägen  
 

 
MÅLPUNKT 
Anslutning till det regionala cykelstråket mellan Södertälje-Salem-Botkyrka 
samt förbinda Salems kommuns befintliga gång- och cykelnät mellan 
Parkväg 1 (gång- och cykelbana från Salemsvägen till Söderby Gårds väg) och 
Rönninge centrum samt pendeltågstation/busstation.  
 
NULÄGE 
Planerad gång- och cykelbana utmed Salemsvägen utgör ca 1000 meter, 
varav Stockholm vatten äger ca 500 meter, Salems kommun äger resterande 
500 meter. För att komma till stånd med en sådan utbyggnad krävs inlösen 
av mark alternativt ett nyttjanderättsavtal med Stockholm vatten. 
 
INVENTERAT BEHOV 
Utöka möjligheter till kombinationsresor mellan gång/cykel och 
kollektivtrafik samt ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.  
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LÄGE, STANDARD OCH ÅTGÄRDER 
3,0 meter bred och belyst gång- och cykelbana utmed Salemsvägens östra 
sida norr om Tvärvägen. 
Förlängningen av befintligt stråk söder om Tvärvägen förbinder Rönninge 
centrum med gång- och cykelstråk utmed Parkväg 1 samt Hallstavägen som 
är en del av det regionala cykelstråket enligt kommunens Översiktsplan 
2005-2015. Angränsande utfart från företagsbyn bör trafiksäkras samt 
korsningen Salemsvägen-Tvärvägen. 
 
VIDAREUTVECKLING 
Verka för fortsatt utbyggnad utmed Salemsvägen fram till korsningen 
Bergaholmsvägen. Sträckan från Parkväg 1 fram till  Säby begravningsplats 
utgör ca 190 meter med Stockholm vatten som markägare och Salems 
kommun som väghållare. Förslag till en utbyggnad av gång- och cykelbana 
utmed dessa 190 meter avvaktas tills SL:s utredning om ev. stomlinje via 
Salem är färdigställd. Vid eventuell utbyggnad måste korsningen 
Salemsvägen-Säbyvägen trafiksäkras. Resterande sträcka utmed 
Salemsvägen ägs av Stockholm vatten och Trafikverket är väghållare, likaså 
gäller Bergaholmsvägen.  En utbyggnad av gång- och cykelbana alt. cykelfält 
utmed Bergaholmsvägen mot grannkommunerna Södertälje och Botkyrka 
vore önskvärt. En kommunövergripande gemensam dialog med Trafikverket 
planeras.  
 
En eventuell anslutning till företagsbyn får vidare utredas, och dialog hållas, 
om sådant behov skulle uppstå.  
 
SCHABLONKOSTNAD 
8500 kr/lpm. Sträckan utgör ca 1000 meter. Total schablonkostnad 8,5 
miljoner kronor.  
 
Ekonomisk risk 
Förmodad markhyra av Stockholm Vatten på en sträcka om ca 500 meter (ej 
mark köp i schablon). Ej lättfyllning eller grundförstärkning pga dålig 
undergrund. Geoteknisk utredning bör göras innan slutgiltig kalkyl. 
Grundförstärkande åtgärder medför merkostnader i schablon. 
Bergsprängning på ett flertal ställen. Sträckvis stor nivåskillnad mellan 
befintlig väg samt nya läget för gång- och cykelbana. Inga kostnadssynergier 
med vägbyggnation vid utförande. Markinlösen ingår ej i schablonkostnad. 
 
Ekonomisk fördel 
Arbetet kan bedrivas utanför trafiken parallellt med vägen, vilket medför en 
kortare produktionstid. Eventuell massbalans mellan sprängning och 
återfyllning. 
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Förslag till prioritetsordning  
 
Prioriteringsordningen utgår ifrån detaljplaner som ska utvecklas och där 
detaljplanerna befinner sig i  olika skeden. De kostnader som redovisas är 
schablonkostnader exklusive markinlösen.  
 

Stråk Gata Område/ 
Detaljplan 

Schablonkostnad 
exkl. markinlösen 

1 Karlskronaviksvägen, förbindelse 
till Södertälje 
via Dånviken 

Karlskronaviken 
DP förmodas antas 
under 2013 

4,1 MKR (ingår i 
exploaterings- 
budgeten) 

2 Rönningevägen  10,2 MKR 

3 Uttringevägen Heliodal 
DP förmodas antas 
under 2103 

3,1 MKR (varav 
1,65 MKR ingår i 
exploaterings- 
budgeten) 

4 Tallsätravägen  1,4 MKR 

5 Flatenvägen Rönninge 
Kungsgård 

1,6 MKR 

6 Grusstig mellan Hagsätervägen 
och Sandbäcksvägen 

Ekdalen 3,5 MKR 

7 Sandbäcksvägen  7,2 MKR 

8 Salemsvägen  8,5 MKR 

 

Total: 39,6 MKR 
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3.2 Trafiksäkerhet 
För att åstadkomma ökad trafiksäkerhet gällande gång- och cykelstråken så 
finns ett flertal olika alternativ. Hastighetsplan, är ett sådant verktyg. Man 
inventerar kommunens hastighetsbegränsningar och optimerar 
hastighetsbegränsningarna efter det som är bäst för området.  
 
Förstärkt skyltning sk.”Blinkskyltar” vid övergångsställen intill 
skolor/förskolor samt eventuellt vid äldreomsorg är även det ett alternativ. 
Siktrensning vid korsningar samt anslutande vägar är ur 
trafiksäkerhetssynpunkt en viktig detalj att ta hänsyn till. Slyrensning samt 
drift och underhåll av befintliga gång- och cykelbanor är en självklarhet. 
 
De vägar där gång- och cykelbanor inte går att bygga, på grund av 
utrymmesskäl eller dylikt så är cykelfält ett kostnadseffektivt alternativ. 
Dessa cykelfält skapar ett utrymme i trafikmiljön där cyklisten kan ta sitt 
rättmätiga utrymme i trafiken på ett säkrare sätt. Cykelfält är dock generellt 
mest lämpade för arbetsresor. Minsta vägbredd för införande av cykelfält 
bör vara 9 meter. Inom Salems kommun är det dessvärre brist på 
vägutrymme varför cykelfält är svårt att realisera. 
 
3.3 Standard 
Standarden på gång- och cykelbanor bör uppfylla de riktlinjer som är 
framtagna av VGU (Vägar och gators utformning). Bredden för dubbelriktad 
gång- och cykelbana bör vara 3 meter, men kan beroende på befintlig 
vägmiljö och utrymme minskas till 2,5 meter. För att undvika konflikter 
trafikanterna emellan bör gående och cyklister separeras genom målning 
och skyltning.  
 
 

   
D7 Påbjuden gång- och cykelbana         Möjlig tilläggstavla som visar att det  

                                                                                        är cykeltrafik i båda riktningarna  
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3.4 Belysning 
Belysning är viktig ur flera aspekter bl.a. trygghet och trafiksäkerhet. Detta 
gäller framförallt vid platser såsom korsningar, tunnlar och broar. 
Belysningen ska vara jämn och inte blända trafikanter. Drift och underhåll 
ska säkerställa att inte omkringliggande vegetation skymmer ljuset samt att 
trasig belysning skyndsamt åtgärdas. Alla identifierade sträckor i gång- och 
cykelplanen planeras med belysning.  
 
3.5 Cykelparkering 
Cykelparkeringar bör utformas så att uppställning sker i anvisade platser. 
Därför är det viktigt att cykelställ placeras i förhållande till målpunkter så att 
det är enkelt och naturligt att använda dem. Ett exempel på sådan placering 
är vid viktiga kollektiva knutpunkter för att möjliggöra kombinationsresor. 
Trygghet är en viktig aspekt vad gäller cykelparkeringar varför den bör vara 
synlig och väl upplyst. Cykelparkering för längre tid t.ex. för arbetspendling 
bör vara väderskyddad och i möjligaste mån stöldsäkrad. Det är även viktigt 
att cykelställ utformas så att cykelns ram enkelt kan låsas fast. De cykelställ 
med låsning av bara framhjulet kan skada hjulet på cykeln då dagens 
cykelhjul är av lättmetall och inte tål sidobelastning. Därför väljer många att 
inte låsa fast sin cykel i de befintliga cykelställen. Generellt bör de låga 
framhjulsställen bytas ut allt eftersom budget tillåter då de ur stöld samt 
cykelskade synpunkt är bristfälliga.  
 
Rönninge station. På den södra sidan om järnvägen planeras en ny anordnad 
cykelparkering. Cykelställen ger möjlighet att låsa fast cykelramen och även 
en cykelpump kommer att installeras. Cykelparkeringen planeras tas i bruk 
tidig höst, 2012.  
 
Rönninge centrum. En större samlad cykelparkering finns intill busstationen i 
Rönninge centrum. Det är en undanskymd plats med låga framhjulsställ. 
Platsen bör öppnas upp och cykelställ bytas ut. 
Cykelparkeringsmöjligheterna kan generellt förbättras i området vilket kan 
förverkligas i och med detaljplanen för Rönninge centrum.  
 
Salem centrum. Runt centrumområdet finns ett flertal cykelställ där man 
låser fast framhjulet. Dessa finns utplacerade vid biblioteket, simhallen, 
kommunhuset, vårdcentralen samt vid centrum entrén  från 
Säbytorgsvägen. Låga framhjulscykelställ inom kommunens ägo bör allt 
eftersom medel finns till förfogande bytas ut mot ett bättre alternativ.  
 
Fastighetsmark. En översyn av cykelparkering vad gäller kommunens 
fastighetsmark bör genomföras för att inventera behov, kvalité samt 
omfattning. Detta gäller främst skolor samt idrottsplatser. För att 
upprätthålla en hög nivå samt bra kvalitet på kommunens cykelparkeringar 
så bör de ur drift och underhållssynpunkt besiktas och gås igenom inför 
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varje cykelsäsong. En rutin för detta bör tas fram och implementeras i de 
skötselplaner som är framtagna i kommunen.  
 
3.6 Cykelvägvisning 
För att erhålla ett fungerande samt funktionellt gång- och cykelnät bör 
skyltningen av gång- och cykeltrafik vara en lika naturlig del av skyltningen 
såsom vägvisningen i biltrafiknätet är idag. Viktig skylthänvisning är 
Rönninge centrum respektive Salems centrum samt dem sinsemellan. För 
att underlätta framförallt arbetspendling med cykel så bör det finnas en 
tydlig vägvisning till grannkommunerna Botkyrka (Tumba) och Södertälje. 
Nedan visas exempel på skyltutformning för vägvisning. Därutöver behövs 
en generell översyn av behovet av förstärkt hänvisning.  
 

   
F34 Vägvisare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F35 Tabellvägvisare   
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3.7 Förslag till fortsatt utbyggnad samt åtgärder 
        För hänvisning i karta, se bilaga 4.  
 
 
Generella förbättringsåtgärder: 
 

● Ett åtgärdsprogram gällande underhållsåtgärder bör tas fram, gäller 
även generellt för kommunens befintliga gång- och cykelbanor. 

 
● Gång- och cykelstråk för rekreation och turism redovisas i kartform 

via Salems kommuns hemsida. 
 

● Förbättrad skyltning och hänvisning till viktiga knutpunkter såsom 
Salems centrum respektive Rönninge centrum, till 
grannkommunerna Botkyrka och Södertälje samt rekreationsstråk 
t.ex. Garnudden, Bornsjöområdet samt Hälsans stig. 

 
 
Förbättringsåtgärder för befintliga gång- och cykelbanor: 
 

● Separering av gående och cyklister på redan befintliga gång- och 
cykelbanor genom byte av skyltar samt fräsning och målning av 
skiljelinje. (Punkt 1) 

 
● Parkväg 1.  Parkväg/gång- och cykelbana som i dagsläget går igenom 

hela tätortsdelen Salem, från Söderby Gårds väg till Salemsvägen. 
Bitvis ojämn yta samt sprickor vilket bör åtgärdas. (Punkt 2) 

 
● Mårdnäs. Den befintliga stigen restaureras så att det blir en grusad 

gång- och cykelbana enligt gällande fastighetsservitut. Sträckan är 
kopplad till Glasbergaområdet på Södertälje kommuns sida. Dialog 
förs med Södertälje kommun angående befintlig standard och behov 
av förbättringsåtgärder. (Punkt 3) 

 
● Uttringe gårds väg. Byta ut kantsten så att nivåskillnad förtydligas 

mellan körbana och befintlig gångbana utmed Uttringe gårds väg, 
särskilt sträckan mellan korsningen Ekbacksvägen fram till 
Sandbäcksvägen. Befintlig gångbana bör även breddas till en 2,5 m 
bred gång- och cykelbana. (Punkt 4) 
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Förslag till fortsatt utbyggnad: 

  
● Bergaholmsvägen. Ett samarbete med Södertälje kommun samt 

Botkyrka kommun för en gemensam dialog med Trafikverket som är 
väghållare angående en gång- och cykelbana alternativt cykelfält 
utefter Bergaholmsvägen. Sträckan utmed Bergaholmsvägen från 
korsningen Söderby gårds väg fram till tunnelbanestation i Hallunda 
är ca 5 km, goda möjligheter finns även för kombinationsresor 
mellan cykel och tunnelbana. Salems kommun kommer även att föra 
en dialog med Trafikverket avseende utbyggnad av gång- och 
cykelbana utmed Salemsvägen, från Säby begravningsplats fram till 
korsningen Bergaholmsvägen. En sådan utbyggnad skulle även 
motivera en vidare utbyggnad av gång- och cykelbana från det 
identifierade stråket utmed Salemsvägen (se sid 25) och vidare till 
Säby begravningsplats. (Punkt 5)  

 
● Söderby gårds väg. Det råder otydlighet i Söderbyrondellen vad 

gäller vägvisning. Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelbana 
alternativt målning av ett eventuellt cykelfält från befintlig gc-bana i 
höjd med norra infarten till Söderby Park till Bergaholmsvägen vilket 
bl.a. tillgängliggör kulturreservatet Nedre Söderby. Säkerställa 
anslutning från kommande arbetsplatsområde vid Söderby gårds 
väg, till befintliga gång- och cykelbanor. (Punkt 6) 

 
● Solbovägen. Gångbana från det förhöjda övergångsstället på 

Solbovägen fram till Gubbtäppevägen. (Punkt 7)  
 

● Lostigen. Säkerställa samt lösa gång- och cykeltrafiken mellan 
Lostigen och Rönninge skola. (Punkt 8) 

 
● Flaten. Verka för ett rekreationsstråk, eventuellt gång- och 

cykelstråk, runt Flatensjön. Del av sträckan ingår i pågående 
detaljplan för Rönninge Kungsgård. (Punkt 9) 

 
● Dånviksvägen (från elstation fram till Flatenvägen). Verka för att i 

detaljplanen för Rönninge Kungsgård omvandla befintlig gångbana 
till en gång- och cykelbana som skulle skapa ett enhetligt gång- och 
cykelstråk från Rönninge centrum via befintlig gång- och cykelbana 
utmed del av Dånviksvägen till planerat gångfartsområde utmed 
Flatenvägen. (Punkt 10) 

 
● Rönninge gårds väg. Verka för utbyggnad av gång- och cykelbana 

från korsningen Flatenvägen till befintlig gång- och cykelbana väster 
om Rönninge Kungsgård. Aktuell sträcka ingår i detaljplan Rönninge 
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Kungsgård. (Punkt 11) 
 

● Hagatunneln. Förbinda befintlig gångbana från Garnuddsvägen 
längsmed Hagavägen till befintlig gångbana på Stationsvägen. 
Belysningen bör förstärkas i Hagatunneln. (Punkt 12) 

 
● Bintebovägen. Gångbana alt. gång- och cykelbana utmed 

Bintebovägen från korsningen Fiskaruddsvägen till befintlig 
gångbana utmed Garnuddsvägen. Eventuellt breddning av befintlig 
gångbana utemed Garnuddsvägen till gång- och cykelbana. (Punkt 
13) 

 
 
Statlig medfinansiering 
Trafikverket Region Stockholm beviljar statlig medfinansiering, för år 2013, 
till kommuner för bl.a trafiksäkerhet och cykelstråk. Vad gäller trafiksäkerhet
så prioriteras åtgärder som bidrar till att  minska antalet dödade och svårt 
skadade. Salems kommun uppvisar relativt låga och därmed även goda 
siffror gällande trafiksäkerhet. Detta begränsar dock chanserna till statlig 
medfinansiering för sådana åtgärder. Vad gäller cykelstråk så prioriteras 
åtgärder som medför kontinuitet, dvs sammanhängande stråk. Detta bör 
öka Salems kommuns möjligheter för statlig medfinansiering för åtgärder av 
denna karaktär.  
 
I första hand bör statlig medfinansiering sökas för de identifierade stråk där 
exploateringsbudget är fastställd för utbyggnad av gång- och cykelbanor, 
dvs. Karlskronaviken och Uttringevägen.  
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4. Begreppsförklaringar 
 

Blandtrafik 
Gator där olika typer av trafikanter (gående, cyklister och bilister) färdas och 
möts i samma gaturum. Enligt riktlinjer så bör bilars hastighet inte överstiga 
30 km/tim där blandtrafik sker. 
 
Cykelfält 
Innebär att del av körbanan reserveras för cyklande genom markering med 
cykelfältslinje och är alltid enkelriktad. Tillåter oftast högre fart och är 
relativt säkra i korsningar pga att de förutsätter enkelriktad trafik, är 
synligare för bilister på sträcka och att det är samma trafikregler som gäller 
för cyklisten som för bilföraren.  
 
Gångbana 
Gångbana utgörs främst av trottoar och bör finnas där bilars hastigheter 
överstiger 30 km/tim 
 
Gång- och cykelbana 
Gång- och cykelbanor, även kallad gång- och cykelväg, kan vara uppdelad i 
skilda banor för cyklister och gående eller kombinerad. Kombinerad gång- 
och cykelbana skyltas med en cykel- och en fotgängarsymbol under varandra 
medan skilda banor visualiseras genom en skiljelinje symbolerna emellan. 
Skilda banor kan ytterligare förtydligas genom bl.a. målad linje eller skillnad i 
beläggningsmaterial.  
 
Gång- och cykelbanorna finns oftast längs med en bilväg och är fysiskt 
avskild från körbanan genom kantstöd, förhöjning, smal skiljeremsa eller 
förskjuten i sida men korsas av fordon från in- och utfarter. Gång- och 
cykelbanor kan även vara helt friliggande utanför biltrafiknätet.  
 
Gångfartsområde 
All trafik sker på gåendes villkor. Detta ska framgå av gatans utformning 
samt att hastigheterna ska vara låga.  
 
Regionalt cykelstråk 
Regionalt cykelstråk innebär en sträckning/korridor mellan utpekade 
regionala målpunkter där behov av cykelstråk för arbetspendling bedöms 
som viktigt. Ett regionalt cykelstråk ska vara av intresse för regionen, dvs 
Stockholms län.  
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