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Förord
I Salems kommun är avstånden korta och det finns stor potential att öka gång- och 
cykeltrafiken. Att gå och cykla är inte bara miljö- och klimatvänligt utan har också 
positiva effekter vad gäller folkhälsa och samhällsekonomi. Om fler väljer att gå och 
cykla istället för att använda bilen så får vi även en mer eftertraktad boendemiljö då 
buller, avgaser och trängsel minskar. För att förbättra möjligheterna att gå och cykla 
och för att göra gång- och cykling till ett attraktivare val när kommunens invånare 
väljer färdsätt, har Salems kommun tagit fram denna gång- och cykelplan. 

Denna version ersätter gång- och cykelplanen 2012-2020. Åtgärderna för att nå 
gång- och cykelvägnätets planerade utveckling är uppdaterade för att passa kommunens 
nuvarande situation.
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Diarienummer: KS/2022:XX
Antogs av kommunfullmäktige: 
Giltighetstid: Tills vidare

Arbetet med att ta fram gång- och cykelplanen har 
bedrivits av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Bilder från Salems kommuns bildbank om inget annat 
anges
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1. Inledning
1.1 BAKGRUND - EN UPPDATERAD GÅNG- OCH CYKELPLAN
Salems kommun har i sin översiktsplan (Översiktsplan för Salems kommun 2030) 
som mål att öka andelen resor med kollektivtrafik, gång och cykel. Kommunen följer 
också upp andel gång- och cykelresor i kommunen via medborgarundersökningar. 
Kommunfullmäktige i Salems kommun antog i november 2013 en gång- och cykelplan 
för framtida utbyggnader av gång- och cykelstråk i kommunen. Gång- och cykelplanen 
sträckte sig över perioden 2012-2020. 

I beslutet om gång- och cykelplanen ingick det att miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen ska uppdatera planen vid utgångsår och detta dokument är en 
uppdaterad version av den ursprungliga planen.

1.2 MÅL OCH SYFTE
Målet med gång- och cykelplanen är att förtydliga vad kommunen kan göra för att 
öka gång- och cykelanvändadet i kommunen. Att gå och cykla ska ses som ett att-
raktivt val när människor som bor och verkar i kommunen väljer färdsätt. Om gång 
eller cykel väljs i större utsträckning istället för bil eller andra motordrivna fordon 
är det även bra för miljön och klimatet. Gång- och cykelplanen är således ett viktigt 
verktyg för att kommunen ska nå sitt långsiktiga klimatmål.

Gång- och cykelplanen har som syfte att fungera som ett underlag för planering 
av gång- och cykelvägar vid detaljplanearbeten och vid infrastrukturell utbyggnad 
inom kommunen. Syftet är också att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafi-
kanter samt uppmana till mer fysisk aktivitet och bättre folkhälsa.

1.3 AVGRÄNSNING
Fokus i gång- och cykelplanen ligger på tätorten, söder om E4/E20, där kommunen 
till största del är väghållare. 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 cykelvägnät och dess standard i dessa områden

Att gå och cykla 
ska ses som ett 
attraktivt val i 

Salem!



5

1.4 BEGREPPSDEFINITIONER
I gång- och cykelplanen används olika benämningar 
och begrepp för att beskriva situationer, utformningar 
med mera. Nedan följer korta beskrivningar av utvalda 
begrepp som används i gång- och cykelplanen.

GC-väg
Gång- och cykelväg, fritt liggande eller separerad från 
biltrafiken med en skyddsremsa. Gående och cyklister 
kan vara antingen blandade eller delade från varandra 
genom exempelvis en målad linje, gatsten eller olika 
underlag.

GC-bana
Gång- och cykelbana. Del av väg som är avsedd för 
gående och cyklister. Separeras från biltrafiken med 
kantsten, räcke eller skiljeremsa. Gående och cyklister 
kan vara blandade eller delade som på GC-väg.

Gång- och cykelvägnät
Hela det sammanhängande vägnätet för gång- och 
cykeltrafik, som utgörs av cykelvägar, cykelbanor, 
gång- och cykelbanor och blandtrafikgator.

Blandtrafik
Gator där olika typer av trafikanter (gående, cyklister 
och bilister) färdas i samma gaturum.

Gångbana
Gångbana utgörs främst av trottoar och bör finnas där 
bilarnas hastigheter överstiger 30 km/h. På en gång-
bana är det inte tillåtet att cykla.

Gemensam gång- och cykelbana
På en gemensam gång- och cykelbana samsas fot-
gängare och cyklister om ytan att gå och cykla på.

Delad gång- och cykelbana
Gång- och cykelbanor som är delade genom vägmar-
kering, skiljeremsa eller liknande i en del för gående 
och en del för cyklande. Symbolernas placering på 
märket anger vilken del av banan som är avsedd för 
gående respektive cyklande.

Gångfartsområde
Ett gångfartsområde är ett område där all trafik sker 
på de gåendes villkor. Bilar, mopeder och cyklar får 
inte köras fortare än gångfart, och föraren har alltid 
väjningsplikt mot gående. Märket anger att bestäm-
melserna i 8 kap. 1 § första stycket trafikförordningen 
är tillämpliga.

Cykelpassage
Markerar den del av körbanan där cyklisterna ska 
korsa gatan. På en cykelpassage har cyklisten väjnings-
plikt.

Cykelöverfart
Vid en cykelöverfart har korsande trafik, dvs. bilisterna, 
väjningsplikt mot cyklande som är ute på eller just ska 
färdas ut på överfarten. Du som cyklist ska ta hänsyn till 
avståndet och hastigheten hos fordonen som närmar sig 
överfarten.

Cykelöverfart (Transportstyrelsen, 2022).

Vägmärke E9 för gångfartsområde (Transportstyrelsen, 2021).

Cykelpassage (Transportstyrelsen, 2022).

Vägmärke D7 för påbjudna gång- och cykelbanor (Transportstyrelsen, 
2021).

Vägmärke D6 för påbjuden gång- och cykelbana (Transportstyrelsen, 
2021).
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1.5 KOPPLING TILL GLOBALA, NATIONELLA, REGIONALA OCH 
KOMMUNALA PLANER SOM RÖR GÅNG- OCH CYKEL
Det finns flertalet handlingar: globala, nationella, regionala och lokala som visar 
visionerna och målen för hur gång- och cykeltrafik ska vara en del i samhällsplane-
ringen för att verka mot ett mer hållbart samhälle. Goda förutsättningar för aktiva 
transporter som gång och cykel är viktiga för att vi ska nå dessa mål.

1.5.1 Globala mål
Agenda 2030
Sverige har, liksom 192 andra länder, antagit FN-resolutionens Agenda 2030 för hållbar 
utveckling. Målen berör bland annat hållbara transportlösningar, trafiksäkerhet och 
hälsa. Syftet med Agenda 2030 är att till år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbar utveckling världen över (TRV och SKR, 2022). 

Några mål med tydlig koppling till gång och cykling är: 
Mål 3. God hälsa och välbefinnande
Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

1.5.2 Nationella mål
Nationella cykelstrategin
Den nationella cykelstrategin för ökad och säker cykling beslutades av regeringen 
2017. Den meddelar att ökad cykling bidrar till ett hållbart samhälle med hög 
livskvalitet i hela landet. Strategins insatsområden är att lyfta cykeltrafikens roll i 
samhällsplaneringen, öka fokus på grupper av cyklister, främja en mer funktionell 
och användarvänlig infrastruktur, främja en säker cykeltrafik samt forskning och 
innovationer (TRV och SKR, 2022).

Sveriges miljömål
Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal 
etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stads-
utveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genom-
förandet av den miljömässiga dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

Ett av fyra etappmål inom området hållbar stadsutveckling är att andelen person-
transporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent 
år 2025 i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- och kollektiv-
trafik (TRV och SKR, 2022).

1.5.3 Regionala mål
Regionala cykelplanen
Det övergripande målet i den regionala cykelplanen är att till 2030 ska cykelresorna 
utgöra 20 procent av alla resor i länet. Detta mål är även ett av delmålen i den 
regionala utvecklingsplanen RUFS 2050. Den regionala cykelplanen har som mål-
sättning att det till 2030 finns ett utbyggt sammanhängande regionalt cykelvägnät 
(Region Stockholm, 2021). För att möta upp de regionala målsättningarna finns i 
den regionala planen för transportinfrastruktur (LTP) avsatta medel för cykelåtgärder 
som kommunen kan söka. Kommunen kan få upp till 50 % medfinansiering via 
LTP:n.

Ett av de utpekade regionala cykelstråken utgår från Södertälje och sträcker sig 
genom Rönninge, via södra Salem, Botkyrka, Tumba och Tullinge för att därefter 
ansluta till Flemingsberg. Det finns även ett utpekat utredningsstråk mellan 
Rönninge och Alby.Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Källa: Regeringskansliet.
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1.5.4 Kommunala mål
Salems kommuns översiktsplan 2030
Ett av kommunens övergripande mål i kommunens översiktsplan är att behålla och 
utveckla Salems infrastruktur och hållbara miljö. Utifrån detta övergripande mål har 
kommunstyrelsen antagit följande tre mål (2015):

• Det kommunala vägnätet ska genom förebyggande åtgärder erbjuda en säker 
trafikmiljö. 

• Salems kommun ska öka andelen resor med kollektivtrafik, gång och cykel. 
• CO2-utsläppen från egna transporter ska minska.

I miljökonsekvensbeskrivningen till kommunens översiktsplan anges även att de 
regionala cykelstråken till grannkommunerna behöver byggas ut för arbetspendling 
för att gynna hållbart resande.

Salems kommuns översiktsplan 2030.
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1.6 EFFEKTER AV ATT GÅ OCH CYKLA
Förbättrad folkhälsa, samhällsekonomiska vinster, ökad jämställdhet och minskad 
negativ klimatpåverkan är några av de effekter som en ökad investering på gång- och 
cykelvägar för med sig. Med mer yta för gång och cykling blir samhället också säkrare, 
renare och mer attraktivt.

1.6.1 Folkhälsa
I dag har en stor andel av den vuxna befolkningen svårt att 
uppnå rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet. Ofta 
uppfattas tidsbrist som ett hinder för att vara tillräckligt 
fysiskt aktiv. Resor till fots och med cykel blir då ett 
sätt att inkludera fysisk aktivitet i vardagen. Ungefär 
en tredjedel av bilresorna i Sverige är under 5 
kilometer långa, vilket innebär att det finns en 
stor potential för ett skifte till en större andel 
aktiva transporter. Fysisk aktivitet förbättrar 
inte bara den fysiska hälsan utan kan också 
bidra till att minska psykisk ohälsa, som är ett 
växande samhällsproblem (Trafikverket och 
SKR, 2022)

Gång- och cykelvägar är en naturlig plats för 
många att utöva fysisk motion på, satsningar 
på utbyggnad av gång- och cykelvägar är därför 
viktigt för befolkningens fysiska aktivitet. Männ-
iskors rutiner och levnadsvanor är individuella 
men de påverkas av hur den byggda miljön är 
utformad .

1.6.2 Miljö
En ökad användning av gång- och cykeltrafik minskar problemen 
med såväl trängsel och luftkvalitet som med trafikbuller. Det är 
därför viktigt att människor i så stor utsträckning som möjligt använder 
färdmedel som inte belastar miljön och klimatet ytterligare. 

Utsläppen från transportsektorn utgör en tredjedel av Sveriges totala koldioxidut-
släpp. Transportsektorns utsläpp minskar, men det går alldeles för långsamt för att vi 

ska nå våra nationella mål. Det räcker inte heller att elektrifiera fordonsflottan eller 
att byta drivmedel, utan vi måste bygga våra samhällen så att de blir mer transport-
effektiva. Då går det att minska behovet av energiintensiva transporter, och fler resor 
kan göras på ett resurseffektivt sätt, till exempel till fots och med cykel (Trafikverket 
och SKR, 2022). Man räknar med att ungefär lika många människor dör i Sverige 

varje år till följd av biltrafikens luftföroreningar som av trafikolyckor. 
Cancerogena partiklar från avgaser, däck- och vägslitage är en 

annan växande hälsorisk. Biltrafiken släpper också ut kol-
dioxid som på ganska kort tid kan leda till dramatiska 

förändringar i det globala klimatet. Bullret är även 
ett stort miljö- och hälsoproblem (Cykelfrämjandet, 

2022).

Städer med ett väl utbyggt gång- och 
cykelvägnät upplevs ofta som attraktiva 
och levande. Fler människor i rörelse 
skapar även  ökad trygghet.

1.6.3 Ekonomi
Det är inte bara ekonomiskt fördelaktigt 
för de som cyklar, utan hela Sveriges 
ekonomi vinner på att flera till exempel 
ställer bilen till förmån för gång eller 

cykling.
 

Ökad användning av cykel leder till:
• bättre privatekonomi

• minskat resursslöseri
• samhällsekonomisk vinning – lägre kostna-

der för medicin och sjukvård
• minskad sjukfrånvaro

• attraktivare och bättre fungerande städer
(Cykelfrämjandet, 2022).
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2. Nulägesbeskrivning
2.1 KOMMUNBESKRIVNING
Salems kommun har idag knappt 17 500 invånare. I stort sett bor alla invånare (98,9 
%) inom tätorten Rönninge eller Salem och 1,1 % av invånarna bor på landsbygden. 
Att invånarna i kommunen är centrerade till tätort skapar goda förutsättningar för 
gång- och cykelresor då avståndet till målpunkter aldrig blir särskilt långa.

Salems kommun har en relativt ung befolkning och låg medelålder på 39,2 år. Prog-
nosen är att den genomsnittliga medelåldern kommer stiga då andelen som är 80 år 
och äldre kommer utgöra en större del av kommunens befolkning framöver.

2.2 RESVANOR
År 2020 arbetade 1 432 personer eller 18 % av de förvärvsarbetande salemborna i 
den egna kommunen. 2 501 salembor (31 %) arbetade i Stockholms stad, 1 633 (20 
%) arbetade i Huddinge/Botkyrka och 1 296 (16 %) i Södertälje.

Under 2019 genomförde Region Stockholm, Trafikverket, Storstockholm och Stock-
holms stad en resvaneundersökning. Enligt resultatet så hade 50 % av salemborna 
tillgång till en fungerande cykel eller elcykel jämfört med 92 % som hade tillgång till 
bil. Den visade även att arbetsresor i Salem sker till 62 % med bil, 31 % kollektivt, 7 
% till fots och 0 % med cykel. Fritidsresor i Salem sker till 70 % med bil, 8 % kollektivt, 
3 % med cykel och 17 % till fots.

Färdmedelsfördelning - genomsnitt hela veckan
För boende i Salems kommun är färdmedelsfördelningen (genomsnitt för hela veckan) 
61 % bilåkande, 19 % åkande med kollektivtrafik, 2 % cykling och 14 % till fots. Jäm-
fört med boende i hela regionen där färdmedelsfördelningen (genomsnitt för hela 
veckan) är 40 % bilåkning, 30 % kollektivtrafik, 2 % cykling och 21 % till fots.

Jämförelse färdmedelsfördelning för boende i Salems kommun med boende i Region 
Stockholm
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2.3 POTENTIAL FÖR ÖKAD CYKLING
En potentialstudie gjord av Region Stockholm (2019) visar att potentialen för ökat 
cyklande i Salems kommun är väldigt stor. Potentialstudien har tittat på potentialen 
i arbetspendling och bygger på data om var människor bor och arbetar. Resultatet 
från potentialstudien visade att i Salems kommun skulle ca 35 % av invånarna kunna 
cykla till jobbet på under 15 minuter.

Andel av förvärvsarbetande i Salems kommun som kan nå arbetet i olika tidsinter-
vall:

Scenario låg innebär att cykling är tillåten endast på cykelvägar och i blandtrafik 
med skyltad hastighet upp till 40 km/h. Det är ett försiktigt scenario som bygger på 
riktlinjer för blandtrafik enligt Trafikverkets och SKR:s handbok för gång, cykel och 
mopedister. 

Scenario hög innebär att cykling är tillåten på samtliga länkar i vägnätet, inklusi-
ve motorvägar. Detta ska ses som ett teoretiskt scenario som visar en hypotetisk 
potential för cykelpendling.

2.4 BEFINTLIGT GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄT
Salems kommun ansvarar för drift och skötsel längs det kommunala vägnätet, med-
an Trafikverket förvaltar det statliga vägnätet. I Salems kommun finns även enskilda 
vägar som förvaltas av privatpersoner eller samfällighetsföreningar.

I kommundelen Salem är gång- och cykelnätet väl utbyggt och består till största delen 
av separata gång- och cykelvägar med god trafiksäkerhet. Gång- och cykelbanornas 
utsträckning i kommundelen Rönninge är däremot begränsade och följer till största 
del det befintliga gatunätet vilket innebär blandtrafik med låg/mindre god trafik-
säkerhet som följd.  

Salems kommuns tätort har en total diameter om cirka 5 km dock är tätorten kuperad 
och vägstrukturen varierande vilket innebär en begränsning vad gäller att skapa 
gena stråk. Befintlig vägmiljö utgörs på sina ställen av smala körbanor och brist på 
utrymme sätter begränsningar vad gäller önskvärd utbyggnad av gång- och cykel-
banor. Avståndet från de yttre delarna till Rönninge centrum samt knutpunkten för 
kollektivtrafiken är 2-3 km vilket bör vara en god förutsättning vad gäller att stimu-
lera gång samt användandet av cykel som färdmedel. För de flesta cyklister avtar 
cyklandet för resor över cirka 5 kilometer, men i storstadsregioner med trängsel i 
bil- och kollektivtrafiken är medellängden på cykelresor vid pendling 8–9 kilometer. 
För elcyklister som ofta kan hålla en hastighet på knappt 25 km/h är räckvidden 
betydligt längre, upp till 15–20 kilometer (Trafikverket och SKR, 2022). 

Gång- och cykelvägnätet kan delas upp i huvudstråk och lokala stråk, se kartbild 1. 
Uppdelningen syftar till att tydliggöra gång- och cykel som transportmedel. Detta 
görs genom att skapa sammanhängande tydliga stråk med god orienterbarhet. 
Framkomlighet, åtgärder och underhåll prioriteras i första hand på huvudstråken.

2.4.1 Målpunkter
Ett av gång- och cykelvägarnas syfte är att skapa attraktiva alternativ för att ta sig 
mellan olika målpunkter i kommunen. Extra viktiga målpunkter är skolor och 
fritidsaktiviteter då det ofta är barn och unga som är den främsta målgruppen för 
att nå dessa målpunkter. Rönninge centrum och Salem centrum är också viktiga mål-
punkter då det är där utbudet av samhällsservice och kollektivtrafik inom kommu-
nen finns. Förbättringspotential för gång- och cykelvägar till kommunens målpunkter 
är stor, främst inom kommundelen Rönninge där flera säkra cykelvägar saknas. 
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Kartbild 1. Befintligt gång- och cykelvägnät i Salems kommun samt målpunkter.
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2.4.2 Regionala cykelstråk

Karta över de regionala cykelstråken inom Region Stock-
holm. Kartan är en översiktlig bild av stråkens utbredning. 
Regional cykelplan för Stockholms län (2020).

Regionalt cykelstråk innebär en sträckning mellan utpekade regionala målpunkter där behov av cykelstråk för 
arbetspendling bedöms som viktigt. De regionala cykelstråken pekas ut i den regionala cykelplanen (Region 
Stockholm, 2021). Målsättningen är att stråken ska vara utbyggda till 2030. Trafikverket och kommunerna i 
Stockholms län ansvarar för utbyggnad, skyltning, drift och underhåll av de regionala cykelstråken. Region 
Stockholm samordnar arbetet och ansvarar för infrastrukturplanen för Stockholms län som bidrar till finansie-
ring av cykelstråken.

Inom Salems kommun sträcker sig det regionala cykelstråket i öst från kommungränsen mot Botkyrka längs 
Söderby gårds väg och i väst till kommungränsen mot Södertälje över Dånviken. Det finns även ett utpekat 
utredningsstråk mellan Rönninge och Alby. Kvalitén på det regionala cykelstråket inom kommunen varierar. 
Vissa sträckor är friliggande gång- och cykelvägar med god trafiksäkerhet medan andra sträckor helt saknar 
gång- och cykelväg och går i blandtrafik. 

Kartbild 2. Utpekat regionalt cykelstråk inom Salems kommun. Streckad linje har ingen utbyggd gång- och cykelinfrastruktur. 
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2.5 UTBYGGNAD SEDAN FÖRRA GÅNG- OCH CYKELPLANEN
Prioriteringsordningen i förra gång- och cykelplanen var följande:

Stråk Gata Område/Detaljplan

1 Karlskronaviksvägen, förbindelse 
till Södertälje via Dånviken

Karlskronaviken DP förmodas 
antas under 2013

2 Rönningevägen

3 Uttringevägen Heliodal DP förmodas antas 
under 2013

4 Tallsätravägen

5 Flatenvägen Rönninge Kungsgård
6 Grusstig mellan Hagsätervägen 

och Sandbäcksvägen
Ekdalen

7 Sandbäcksvägen

8 Salemsvägen

Sedan förra gång- och cykelplanen antogs 2013 har gång- och/eller cykelstråk 
främst byggs ut i kommundelen Rönninge inom detaljplanerna Heliodal, Solliden 
och Karlskronaviken. 

Inom utbyggnaden av Karlskronaviken har det regionala cykelstråket byggts ut från 
Växthusbacken till Dånviken där en gång- och cykelbro har anlagts (stråk 1). Gång-
bana har byggts ut på Karlskronaviksvägen till Karlskronaviksbadet. Inom utbygg-
naden av Heliodal har det regionala cykelstråket byggts ut med en gemensam 
gång- och cykelbana längs Uttringevägen (stråk 3). Inom utbyggnaden för Solliden 
har gångbana byggts längs del av Tallsätravägen (stråk 4) samt Berghemsvägen och 
gång- och cykelbana har byggts från Berghemsvägen till Sandbäcksvägen (stråk 6). 

De stråk som ännu inte byggts ut föreslås kvarstå bland föreslagna åtgärder i denna 
gång- och cykelplan. 

Kartbild 3. Utbyggnad av gång- och/eller cykelvägar sedan förra gång- och cykelplanen markerat i 
rött.

Gång- och cykelplan 2012-02-07, rev. 2014-01-15, Salems kommun. Grönmarkerade stråk har byggts 
ut sedan tidigare plan antogs. 
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3. Riktlinjer/mål
Riktlinjerna och målen i denna gång- och cykelplan 
beskrivs kortfattat, inom planeringen av nya gång- 
och cykelvägar bör kommunen omvärldsbevaka och 
utveckla riktlinjerna så att de anpassas efter planerad 
åtgärd. 

3.1 TRAFIKSÄKERHET
Nollvisionen är grunden för allt trafiksäkerhetsarbete 
i Sverige och har som mål att ingen ska dö eller skadas 
allvarligt i trafiken. Gående och cyklister är extra ut-
satta och bör vara prioriterade i kommunens arbete 
med trafiksäkerhet. Trafiksäkra miljöer är en förutsätt-
ning för att fler ska vilja och våga gå och cykla.

Den vanligast förekommande olyckstypen för gående 
och cyklister i Salems kommun är singelolyckor. Vid 
sidan om singelolyckor är kollisioner med motorfordon 
den vanligaste olyckstypen för gående och cyklister i 
Salem. Under perioden år 2000 till år 2022 stod singel-
olyckor för drygt 65 % av de registrerade olyckorna för 
gång- och cykeltrafikanter i Salem (Transportstyrelsen, 
Strada, 2022). 

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”.

3.1.1 Säkra passager/överfarter
I planeringen av en ny gång- och cykelpassage eller 
överfart är det viktigt att ta hänsyn till lokalisering, 
säkerhet, tydlighet och framkomlighet.

Viktigt är att gående och cyklister ska synliggöras och 
att utformningen av passager, överfarter och över-
gångsställen bestäms utefter den rådande trafiksitu-
ationen. Hänsyn vid planering och utformning ska tas 
till det trafikantslag som ska ha prioritet i trafik-
systemet. En säker övergång ska vara hastighetssäk-
rad till max 30 km/h.

Gång- och cykelpassager och överfarter ska även vara 
tillgänglighetsanpassade för personer med funktions-
nedsättning. Avvikande färg eller beläggning kan användas 
vid överfarterna för att öka uppmärksamheten. 

Upphöjningar, avsmalningar och refuger är övriga 
exempel på hastighetsdämpande åtgärder som kan 
tillämpas i planering och utförande av trafiksäkra 
övergångar. 

3.2 STANDARD
I Salems kommun finns i dagsläget endast gemensam-
ma gång- och cykelbanor eller enbart gångbanor. Vid 
utbyggnad av nya gång- och cykelbanor där flödena 
förutses bli höga ska det utredas om gång- och cykel-
banan kan vara delad.

Delad gång- och cykelbana.

Kommunen ska sträva efter att följa de krav som finns i 
aktuell VGU (Vägar och gators utformning, Trafikverket) 
angående utformning och standard av GC-vägar.

Standarden nedan anger minimikrav för kommunens 
GC-vägar och utgår från VGU. Finns möjlighet till 
exempelvis större bredder är detta önskvärt, då 
ökade bredder ger en högre standard. Val av bredd på 
GC-vägen bör spegla den förväntade trafikmängden. 

FÖRSLAG TILL RIKTLINJER OCH MÅL

• Salems kommun ska sträva efter att se-
parera cyklister och gående från bilar då 
bilarnas hastighet överstiger 30 km/h.

• Vid nybyggnation av infrastruktur ska alltid 
aspekten av trafiksäkerhet för gående och 
cyklister utredas.

• Salems kommun ska sträva efter att punk-
ter där gång- och cykelbana korsar bilvägar 
hastighetssäkras. 

• Salems kommun ska mäta hastigheten vid 
samtliga gång- och cykelöverfarter för att 
få en tydlig bild av funktionen.

* Beroende på befintlig vägmiljö och utrymme kan bredden mins-
kas till 2,5 m.

Typ av bana Standard
Gemensam dubbelriktad 
gång- och cykelbana

≥ 3 m*

Separerad dubbelriktad 
gång- och cykelbana

Gångbana: ≥ 1,8 m 
Cykelbana: ≥ 2,5 m

Gångbana ≥ 1,8 m
Cykelfält ≥ 1,75 m
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För skiljeremsa mellan motortrafiken och gång- och 
cykeltrafiken gäller att denna bör vara bredare ju 
högre hastigheterna för motortrafiken är.

Salems kommun ska sträva efter att uppfylla denna 
standard. Vid nybyggnation bör de rekommenderade 
minimikraven för bredden alltid uppfyllas. När det 
kommer till upprustning av det befintliga cykelnätet 
ska riktlinjerna uppfyllas där det är möjligt utifrån de 
lokala förutsättningarna.

3.3 BELYSNING
En god gatubelysning ökar tillgängligheten och fram-
komligheten, och ger en tryggare miljö på gång- och 
cykelvägar. Med en god gatubelysning kan även risken 
för olyckor minska. Det är en förutsättning att det 
ska finnas god belysning längs gång- och cykelvägar i 
kommunen. Under de mörkare timmarna är det även 
en förutsättning att kunna se till exempel ojämnheter 
i marken och känna sig trygg när man rör sig på kom-
munens gång- och cykelvägar. 

Belysningen ska ge en jämn belysning, vilket kan 
åstadkommas genom en väl anpassad kombination av 
stolphöjd, avstånd mellan stolparna och armaturtyp.

3.4 VÄGVISNING
För att Salems kommuns gång- och cykelvägnät ska 
vara attraktivt och funktionellt är det viktigt att det är 
enkelt att orientera sig. En väl genomtänkt och utförd 
gång- och cykelvägvisning fungerar som marknadsfö-
ring för gående och cykling och viktigast av allt ger det 
en bättre orientering inom kommunen. Vägvisningen 
ska vara tydlig och visa cyklister och gående riktningen 
samt avståndet till målpunkter. Vägvisning prioriteras 
på huvudstråken och på det regionala cykelstråket. 
Vägvisning består främst av vägmärken, men kan även 
utgöras av kartor samt målade symboler på gatan, 
vägmarkeringar. Vägmärken bör placeras i en höjd och 
i en riktning som gör dem väl synliga för gående och 
cyklister. Med tydlig vägvisning ökar tryggheten och 
säkerheten för fotgängare och cyklister, exempelvis 
kan de vid olycka då lättare ange sin position.

Salems kommun har en cykelvägvisningsplan (2015) för 
vägvisning inom kommunen. Cykelvägvisningsplanen 
anger att vägmärken uppförs som vägvisare med 
tillägg för avståndsangivelse. Fjärrorten, på längst 
avstånd, anges överst på vägvisaren och närorten 
underst. Det finns behov av en uppdatering av cykel-
vägvisningsplanen för att anpassa den efter aktuella 
vägmärken. 

FÖRSLAG TILL RIKTLINJER OCH MÅL

• Salems kommun ska arbeta aktivt med 
belysning längs gång- och cykelbanor i 
kommunen.

• Salems kommun ska åtgärda inrapporte-
rade brister i belysningen på gång- och 
cykelvägar skyndsamt.

• Salems kommun ska sträva efter att om-
ledningsvägar för gående och cyklister vid 
vägarbeten och tillfälliga avstängningar är 
så korta och attraktiva som möjligt.

• Salems kommun ska namnsätta större 
cykelstråk i kommunen.

• Salems kommun ska upprätta externa 
gång- och cykelkartor så att dessa finns 
tillgängliga för allmänheten.

FÖRSLAG TILL RIKTLINJER OCH MÅL

• Salems kommun ska ha en tydlig och en-
hetligt utformad vägvisning.

• Salems kommun ska komplettera vägvis-
ningen på huvudstråk med nya skyltar där 
det idag saknas samt när nya gång- och 
cykelvägar byggs.

Cykelvägvisning i Salems kommun enligt cykelvägvisningsplanen.
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3.5 CYKELPARKERING OCH CYKELPUMP
Goda parkeringsmöjligheter för cykel är grundläggande 
för att öka cyklingen. För att öka användandet av cykel 
bör cyklister således erbjudas god tillgång till cykel-
parkeringar vid arbetsplatser, bostäder, butiker, skolor 
och kollektivtrafikens hållplatser. Genom att tillgodose 
bra möjligheter att kombinera cykel och kollektivtrafik 
kan cykelns och kollektivtrafikens attraktivitet öka och 
andelen bilresor minska.

Vid brist på parkeringsmöjligheter väljer cyklister ofta 
att skapa egna parkeringsplatser vilket kan skapa kon-
flikter gällande tillgänglighet och framkomlighet samt 
försvårar drift och underhåll av kommunens allmänna 
ytor.

Det är viktigt att cykelparkeringarna är lättillgäng-
liga med upplyst miljö där människor är i rörelse 
och där goda möjligheter ges till att låsa fast cykeln. 
Väderskydd är önskvärt vid alla cykelparkeringar men 
särskilt vid cykelparkeringar som är avsedda för lång-
tidsparkering. Vid större målpunkter som till exempel 
Salems centrum och Rönninge centrum bör det finnas 
tillgång till enklare service så som cykelpump och 
redskap.

Kvalitén på dagens cykelparkeringar i kommunen 
varierar. I Rönninge centrum finns ett cykelgarage 
inklusive offentlig cykelpump och verktyg med plats 
för 110 cyklar. I Salems centrum finns enklare cykel-
parkeringsmöjligheter i form av framhjulsställ vid 
strategiska punkter såsom biblioteket, kommunhu-
set, vårdcentralen, simhallen samt vid entréerna till 
centrumbyggnaden.

I Salems kommun finns det behov av fler säkra cykel-
parkeringar och offentliga cykelpumpar. 

Cykelgarage i Rönninge centrum.

3.5.1 Parkeringstal för cykel
Behovet av cykelparkering kan inte enbart tillgodoses 
på allmän platsmark. Cykelparkeringar måste även 
anordnas på privat fastighetsmark. Att det finns till-
räckligt med cykelparkeringsplatser vid såväl bostäder, 
arbetsplatser, butiker skolor, kollektivtrafiknoder som 
målpunkter för fritidsaktiviteter med mera är viktigt 
för att främja ett ökat cyklande. 

En möjlighet för kommunen att påverka fastighets-
ägarna och säkerställa att cykelparkeringar upp-
märksammas i planeringsprocessen är att ta fram en 
cykelparkeringsnorm med rekommendationer och 
krav i samband med ny- och ombyggnad.

3.6 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Underlagets kvalitet är avgörande för gång- och cykel-
trafikanters framkomlighet och säkerhet. Konsekvensen 
av nedsatt drift och underhåll leder till sprickor och 
ojämnheter i beläggningen, vilket i sin tur kan få 
betydande konsekvenser för cyklister och gående 
med skador som följd.

Fotgängarna är den trafikantkategori som under 
vintertid vid halt väglag, drabbas av flest olyckor 
som kräver sjukvård. För cyklister är en oplogad väg 
den faktor som har störst inverkan på valet att cykla 
eller ej. En bra vinterväghållningsstandard i en tätort 
uppskattas öka arbetspendlingen med cykel med 18 
% och minska bilpendlingen med 6 %. Det räcker inte 
med att vissa sträckor har god standard utan hela 
cykelstråk måste prioriteras (Trafikverket, 2021).

FÖRSLAG TILL RIKTLINJER OCH MÅL

• Salems kommun ska arbeta för att det ska  
finns säkra cykelparkeringar i alla kommu-
nens områden. 

• I Salems kommun ska cykelparkeringar 
utformas så att cyklisten på ett säkert sätt 
kan lämna sin cykel, tex genom god belys-
ning och fastlåsningsmöjlighet.

• I Salems kommun ska cyklister erbjudas en 
god tillgång på cykelparkeringsplatser vid 
arbetsplatser, bostäder, butiker, skolor och 
kollektivtrafikens hållplatser.

• Salems kommun ska tillgodose behov av 
säker parkering även för cykelkärror, låd- 
och lastcyklar.

• Salems kommun ska utveckla fler platser 
med cykelpump och verktyg längs med 
kommunens cykelstråk. 

FÖRSLAG TILL RIKTLINJER OCH MÅL

• Salems kommun ska arbeta för att upprätta 
en cykelparkeringsnorm.
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Det är även viktigt att vegetationen inte är för tät, då 
det kan det skapa osäkerhet och rädsla under den 
mörka tiden på året. En tät vegetation kan även skapa 
rädsla vid korsningar, då är det viktigt att siktförhål-
landena är bra.

3.7 SÄKRA SKOLVÄGAR
En säker skolväg innebär att barn själva har möjlighet 
att trafiksäkert färdas hela vägen till och från hem-
met/skolan. För att barnens skolväg ska vara säker 
har separering från biltrafik, biltrafikens hastighet och 
hastighetssäkring av korsningspunkter med bilvägnätet 
stor betydelse. Det är samtidigt viktigt att ge barn 
möjlighet att, tillsammans med en vuxen, öva upp sin 
förmåga att självständigt klara komplexa trafiksitua-
tioner.

Målsättningen är att skolbarn/ungdomar ska kunna gå 
och cykla tryggt och trafiksäkert till och från skolan. 
Att möjliggöra för säkra skolvägar ökar även barns 
fysiska aktivitet och självständighet samtidigt som 
säkerheten vid skolorna ökar då färre föräldrar känner 
ett behov av att skjutsa sina barn. 

Även gång- och cykelvägar till och från barns fritidsak-
tiviteter är högt prioriterade när det kommer till 
trafiksäkerhet.

FÖRSLAG TILL RIKTLINJER OCH MÅL

• Salems kommun ska prioritera säkra skol-

vägar vid planering av gång- och cykelvägar. 

• Salems kommun ska prioritera trafiksäkra 
korsningar vid gång- och cykelvägar till/från 
skolor och barns fritidsaktiviteter.

• Salems kommun ska se till att det finns gott 
om tillgängliga cykelparkeringar samt säkra 
avlämningsplatser vid kommunens skolor.

FÖRSLAG TILL RIKTLINJER OCH MÅL

• Salems kommuns gång- och cykelvägnät 

ska ha god drift och gott underhåll året 
runt. 

• Salems kommun ska åtgärda inrappor-
terade problem och brister på gång- och 
cykelvägar skyndsamt. 
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4. Salems kommuns framtida 
gång- och cykelvägnät
Salems kommun har som tidigare beskrivet ett gång- och cykelvägnät av varierande 
karaktär. I kommundelen Rönninge har flera stråk byggts ut de senaste åren men 
det saknas fortfarande viktiga kopplingar på sina ställen. Flera huvudstråk i Rönninge 
har fortfarande enbart trottoar och saknar en säker cykelbana. Tätortsdelen Salem 
har däremot har ett väl fungerande nät av gång- och cykelbanor men är till vissa 
delar eftersatt i underhåll. För att få till fler gång- och cykelstråk med en enhetlig 
karaktär som binder ihop kommundelarna finns det flera kopplingar som är viktiga 
att bygga ut. 

Det befintliga gång- och cykelnätet har inventerats ute i fält samt att kommunens 
digitala kartunderlag har granskats. En översyn av trafiksäkerheten har gjorts för att 
få en bild av var den uppfattas som bristfällig av gång- och cykeltrafikanter. Utifrån 
detta har ett antal viktiga stråk och kopplingar identifierats.

Åtgärderna som listas är förslag, det är inte förrän när en åtgärd detaljstuderats 
som det går att säga om den verkligen är möjlig att genomföra, vilken utformning 
som är möjlig och lämplig samt vad kostnaden blir. Vid nya förutsättningar bör 
gång- och cykelplanen uppdateras. 

4.1 BUDGET
En prioritering av utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet behövs för att uppfylla 
målen i översiktsplanen med ökad gång- och cykeltrafik. Budget måste anpassas i 
relation till gällande krav och behov av underhåll samt utbyggnadstakt. Det finns 
flera bidrag att söka för utbyggnad av gång- och cykelbanor och trafiksäkerhets-
åtgärder, möjliga bidrag ska utredas inom varje projekt. 

4.2 ÅTGÄRDER
Med de utifrån planens identifierade och föreslagna stråk samt de i översiktsplanen 
angivna, kommer en utbyggnad av gång- och cykelbanorna att skapa ett mer sam-
manhängande gång- och cykelvägnät inom kommunen.

Åtgärderna är uppdelade i två kategorier: åtgärder för huvudstråk och åtgärder för 
lokala stråk. Huvudstråken beskrivs i en objektbeskrivning för respektive stråk medan 
åtgärderna för de lokala stråken beskrivs i en åtgärdslista.

4.2.1 Åtgärder huvudstråk
Huvudstråken är utpekade gång- och cykelstråk av en större karaktär som är viktiga 
att bygga ut för att få god kopplingar mellan kommunens olika områden samt 
koppling till regionala cykelstråk. Helhetsbild över förslagen på utbyggnad av 
huvudstråken och hur de knyter an till befintliga gång- och cykelvägar i kommunen 
illustreras på kartbild 4. Förslag på åtgärderna på huvudstråken beskrivs mer detal-
jerat i en objektbeskrivning för varje föreslaget stråk på s. 20-28.

4.2.2 Åtgärder lokala stråk 
De lokala stråken är mindre kopplingar som förbinder viktiga målpunkter som skolor, 
förskolor, arbetsplatser, rekreationsområden och idrottsplatser med det övergripande 
huvudnätet. Förslag på åtgärder för de lokala stråken beskrivs närmare i åtgärdslistan på 
s. 32. 
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Kartbild 4. Förslag till utbyggnad av huvudstråk i rött.
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4.3 OBJEKTBESKRIVNING HUVUDSTRÅK
Stråk 1. Salemsvägen

Målpunkt:
Anslutning till det regionala utredningsstråket mellan Södertälje-Salem-Botkyrka 
samt förbinda Salems kommuns befintliga gång- och cykelvägnät mellan norra 
Salemsvägen och Rönninge centrum med pendeltågstation/busstation.

Identifierat behov:
Utöka möjligheter till kombinationsresor mellan gång/cykel och kollektivtrafik 
samt ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.

Nuläge:
Gång- och cykelbana är utbyggd längs Salemsvägens södra del fram till Tvär-
vägen. I norr finns befintlig GC-bana från Salemsvägen mot Salems centrum. 
Mellan dessa GC-banor saknas gång- och cykelväg. 

Förslag till utbyggnad:
• Längd: Föreslagen sträcka är ca 1 km lång. 
• Utformning: 3 m bred gemensam gång- och cykelbana. Gång- och cykel-

banan avskiljs från körbanan med ett vägräcke.
• Övriga åtgärder: Vid befintlig övergångsställe på Tvärvägen föreslås en 

upphöjd GC-överfart anläggas. Vid utfart från företagsbyn anläggs en ny 
GC-överfart. 

Utmaningar:
Delar av marken där GC-banan planeras ägs av Stockholm Vatten och Avfall 
AB. Dialog med markägaren behöver föras.

Status:
Åtgärden är beslutad och planerad att genomföras 2023. 
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Stråk 2. Del av Rönningevägen 

Korsning Rönningevägen/Källbäcksvägen där GC-bana övergår till gångbana (Google maps 2022).

Målpunkt
Norra Rönninge/Nytorp med Nytorpsskolan och Salemsvallen i väst och Rönninge 
centrum i öst. Stråket är en länk mellan befintlig GC-bana på Rönningevägen 
och GC-bana på Salemsvägen samt Rönninge centrum. Stråket knyter även an 
till det regionala cykelstråket som går förbi Rönninge centrum. 

Identifierat behov
Utbyggnad av GC-bana på föreslagen sträcka möjliggör kombinationsresor 
mellan gång/cykel och kollektivtrafik samt ökar trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter på Rönningevägen.

Nuläge
Gång- och cykelväg finns på Rönningevägen från vändplanen i väster till 
Källbäcksvägen i öster. Från Källbäcksvägen till cirkulationsplatsen i Rönninge 
centrum finns det endast gångbana längs Rönningevägen. Mindre friliggande 
GC-väg finns mellan Salemsvägen och Lilldalsvägen. 

Koppling till detaljplan
Kopplingen Rönningevägen-Salemsvägen och Salemsvägen-Lilldalsvägen ingår 
i detaljplanen för Södra Hallsta. 

Förslag till utbyggnad
• Längd: Föreslagen sträcka (Rönningevägen) är ca 510 m lång. 
• Föreslagen utformning: 3 m bred gemensam GC-bana. 
• Övriga åtgärder: Hastighetssäkrat övergångsställe där sträckan ansluter till 

Rönninge centrum bör utredas. 

Utmaningar
Rönningevägen är kuperad, fastighetsgränserna ligger nära vägområdet och 
större mängder berg finns utefter sträckan. 

Status
Detaljplan för Södra Hallsta, plan 81-72 förväntas vinna laga kraft 2023. Plane-
ring av GC-bana längs Rönningevägen är ej påbörjad.
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Stråk 3. Flatenvägen/del av Dånviksvägen och norra delen av 
Uttringevägen

 

Målpunkt
Rönninge centrum i väst, Rönninge/Nytorp med Nytorpsskolan och Salemsvallen i 
norr och södra Rönninge samt Södertälje i öst. Stråket är en länk mellan befintlig 
GC-bana på Dånviksvägen och befintlig GC-bana på Uttringevägen. Stråket är en 
del av det regionala cykelstråket.

Identifierat behov
Utökar möjligheterna till kombinationsresor mellan gång/cykel och kollektivtrafik 
samt ökar trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 

Nuläge
Gång- och cykelbana saknas längs denna del av Dånviksvägen, Flatenvägen och 
norra delen av Uttringevägen. Cyklister och fotgängare färdas i blandtrafik.

Koppling till detaljplan
Stråket ingår i detaljplanen för Rönninge Kungsgårdsområdet, plan 81-73. 
Huruvida GC-bana ska byggas på både Flatenvägen och Dånviksvägen utreds 
inom detaljplanearbetet. 

Förslag till utbyggnad
• Längd: Föreslagen sträcka (om stråket går på antingen (Dånviksvägen eller 

Flatenvägen) är ca 510 m lång. 
• Föreslagen utformning: 3 m bred gemensam GC-bana, lokala avsmalningar 

kan behöva göras. 
• Övriga åtgärder: Stråket innehåller flera korsningar som behöver utformas 

på ett trafiksäkert sätt. 

Utmaningar
Uttringevägen är kuperad och både Uttringevägen och Dånviksvägen har större 
mängder berg i angränsning till vägområdet. På flera sträckor ligger fastighets-
gränserna nära vägområdet. 

Status
Arbete inför samråd för detaljplanen för Rönninge Kungsgård och Björknäs, 
plan 81-73, pågår. Norra delen av Uttringevägen (Google maps, 2022).
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Stråk 4. Rönninge gårds väg

Nuläge Rönninge gårds väg (Google maps 2022).

Målpunkt
Målpunkterna är Norra Rönninge/Nytorp med Nytorpsskoan och 
Salemsvallen i norr och Södra Rönninge i syd. Stråket är en länk mellan 
befintlig GC-bana på Rönningevägen och planerad GC-bana som är del av 
regionalt cykelstråk på Flatenvägen. 

Identifierat behov
Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. GC-banan erbjuder en 
trafiksäkrare möjlighet för barn och unga att ta sig till och från skola och 
fritidsaktiviteter.

Nuläge
Rönninge gårds väg är ca 5 m bred och saknar GC-bana.
 
Koppling till detaljplan
Detta stråk ingår i detaljplanen för Rönninge Kungsgårdsområdet, plan 81-
56. Huruvida GC-bana ska byggas på både Flatenvägen och Dånviksvägen 
utreds inom detaljplanearbetet. 

Förslag till utbyggnad
• Längd: Föreslagen sträcka är ca 500 m lång. 
• Föreslagen utformning: 3 m bred gemensam GC-bana. 
• Övriga åtgärder: Stråket innehåller flera korsningar som behöver utfor-

mas på ett trafiksäkert sätt. 

Utmaningar
På vissa sträckor är platsen för att bygga ut GC-bana begränsade av områdets 
förutsättningar.

Status
Arbete inför samråd för detaljplanen för Rönninge Kungsgård och Björknäs, 
plan 81-73, pågår. 
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Stråk 5. Sandbäcksvägen

 

Identifierat behov
Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
Erbjuder även säkrare möjlighet att ta sig till och 
från skola och fritidsaktiviteter. Förbindelsen är 
särskilt viktig som skolväg till Noblaskolan, Rönninge 
Gymnasium och Rönninge Skola.

Nuläge
Längs Sandbäcksvägen finns en gångbana som är 
1,8 m bred. Cykling sker i blandtrafik.
 
Koppling till detaljplan
Stråket ingår inte i någon planerad detaljplan.

Förslag till utbyggnad
• Längd: Föreslagen sträcka är ca 1,8 km lång. 
• Föreslagen utformning: 3 m bred gemensam 

GC-bana. 
• Övriga åtgärder: Stråket innehåller korsningar, 

varav fler angränsar till skolor och som därför 
behöver utformas på ett trafiksäkert sätt. 

Utmaningar
Platsen för att bygga ut GC-bana är begränsad 
inom kommunal mark.

Status
Planering för utbyggnad av detta stråk är inte 
påbörjat.

Målpunkt
Målpunkterna är Rönninge centrum där även det regionala cykelstråket går och södra Rönninge samt 
flertalet skolor och fritidsaktiviteter längs sträckan. Stråket är en länk mellan befintlig gång och cykelväg 
i Ekdalen i slutet av Sandbäcksvägen samt planerad GC-bana på Uttringe gårds väg och befintliga GC-
stråk i Rönninge centrum. Skapar ett sammanhängande stråk vilket kopplar södra Rönninge till Rönninge 
centrum och därmed även till tätortsområdet Salem. 
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Stråk 6. Uttringe gårds väg

Ortofoto över planområdet för Södra Ekdalen (Planpro-
gram för Södra Ekdalen, 2021)

Nuläge
Längs Uttringe gårds väg finns 
en gångbana som är 1,8 m 
bred. Cykling sker i blandtrafik.

Koppling till detaljplan
Del av stråket ingår i detaljplanen 
för Södra Ekdalen, plan 81-76. 

Förslag till utbyggnad
• Längd: Föreslagen sträcka 

är ca 770 m lång. 
• Föreslagen utformning: 3 m 

bred gemensam GC-bana. 
• Övriga åtgärder: Stråket 

innehåller korsningar, 
varav fler angränsar till 
skolor och som därför 
behöver utformas på ett 
trafiksäkert sätt. 

Målpunkt
Målet är att knyta ihop planerad GC-bana på Sandbäcksvägen med 
planerad GC-bana på Uttringevägen (Stråk 7). Stråket skapar en samman-
hängande koppling mellan södra Rönninge till Rönninge centrum och 
därmed även till tätortsområdet Salem. Sträckan går förbi förskola och 
skola. 

Identifierat behov
Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Erbjuder även förbättrad 
möjlighet att ta sig till och från skola och fritidsaktiviteter.

Utmaningar
Uttringe gårds väg har på en del platser en lutning på upp till 13 %. 

Status
Arbete inför samråd för detaljplanen för Södra Ekdalen pågår. 
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Stråk 7. Södra delen av Uttringevägen

Målpunkt
Knyta ihop planerad GC-bana längs Uttringe gårds väg med befintlig GC-bana 
längs Uttringevägen. Föreslagen GC-bana kopplas ihop med det regionala 
cykelstråket och gång- och cykelbron över Dånviken mot Södertälje. Skapar 
ett sammanhängande stråk vilket kopplar södra Rönninge till Rönninge 
centrum och därmed även till tätortsområdet Salem. 

Identifierat behov
Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 

Nuläge
Längs denna del av Uttringevägen finns en gångbana som är 1,8 m bred. 
Cykling sker i blandtrafik.
 
Koppling till detaljplan
Stråket ingår inte i någon planerad detaljplan, men gränsar till detaljplanen 
för Södra Ekdalen (se stråk 6).

Förslag till utbyggnad
• Längd: Föreslagen sträcka är ca 400 m lång. 
• Föreslagen utformning: 3 m bred gemensam GC-bana. 

Utmaningar
Platsen för att bygga ut GC-bana är begränsad inom kommunal mark.

Status
Planering för detta stråk är inte påbörjat.
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Stråk 8. Fruängsvägen och del av Dånviksvägen

Målpunkt
Målpunkterna är Norra Rönninge/Nytorp med bland annat Ersboda 4H-gård 
och Södra Rönninge med dess målpunkter. Stråket är en länk mellan befintlig 
GC-bana från Rönningevägen och planerad GC-bana på Dånviksvägen och 
Uttringevägen. 

Identifierat behov
Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Extra viktig är säker skolväg och 
väg till fritidsaktiviteter då det är enda vägen in/ut från bostadsområdet.

Nuläge
Fruängsvägen saknar GC-bana och gångbana. 
 
Koppling till detaljplan
Stråket ingår inte i någon planerad detaljplan.

Förslag till utbyggnad
• Längd: Föreslagen sträcka är ca 900 m lång. 
• Föreslagen utformning: 3 m bred gemensam GC-bana. 
• Övriga åtgärder: Stråket innehåller flera korsningar som behöver utfor-

mas på ett trafiksäkert sätt. 

Utmaningar
Delar av Fruängsvägen har idag inte kommunalt huvudmannaskap. Vägom-
rådet är begränsat.

Status
Planering för utbyggnad av detta stråk är inte påbörjat.
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Stråk 9. Dånviksvägen inom Gråstena och Sjöudden/Mårdnäs

 Målpunkt
Målpunkter för stråket i öst är anslutningen mot Södertälje kommun och i väst 
anslutning mot Rönninge centrum. Föreslaget stråk binder därmed ihop be-
fintlig grusad GC-väg mot Glasberga med planerad GC-bana på Dånviksvägen 
och Fruängsvägen. 

Identifierat behov
Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Blir ett viktigt stråk mot resten 
av kommunen för planerade bostäder. 

 

Förändringsområden från Salems kommuns översiktsplan 2030. Gråstena F16 och Sjöudden/Mårdnäs 
F17.

Nuläge
En större del av sträckan är en grusad väg. 

Koppling till detaljplan
Stråket ingår i planerade detaljplaner för Gråstena (F16) och Sjöudden/
Mårdnäs (F17). Enligt kommunens översiktsplan föreslås Gråstena byggas 
ut (förtätas) med ca 30 permanentbebodda småhus efter 2025. Sjöudden/
Mårdnäs föreslås byggas ut efter 2025 med ca 50 permanentbebodda 
småhus. Kommunala vägar och VA byggs i samband med att detaljplaner 
färdigställts.

Förslag till utbyggnad
• Längd: Föreslagen sträcka är ca 1 km lång. 
• Föreslagen utformning: 3 m bred gemensam GC-bana. 

Status
Stråket planeras att byggas ut samband med detaljplanerna för Gråstena 
och Mårdnäs.
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4.4 PRIORITERINGAR HUVUDSTRÅK
Stråken i objektbeskrivningen har listats utifrån hur pass prioriterade de är. Prioriteringen är gjord efter planerad utbyggnad av pågående och framtida detaljplaner samt 
efter den bedömda nyttan de uppskattas ha för allmänheten. Hur pass snart åtgärden utförs beror även på om den kan samplaneras med övriga gatuarbeten såsom belägg-
ningsarbeten, VA-arbeten och samordning med övriga stadsbyggnadsprojekt.

4.5 FÖRSLAG TILL PRIORITERINGSORDNING FÖR UTBYGGNAD AV HUVUDSTRÅK

STRÅK STRÄCKA OMRÅDE/DETALJPLAN KORT BESKRIVNING LÄNGD

1 Norra delen av Salemsvägen Salem Befintlig gång- och cykelbana på Salemsvägen knyts ihop 
med befintlig gång- och cykelväg mot Salems centrum.

ca 1000 m

2 Del av Rönningevägen, Käll-
bäcksvägen-Rönninge centrum-
samt koppling Rönningevägen 
-Salemsvägen

Rönninge/Nytorp. Kopplingen 
Rönningevägen-Salemsvägen in-
går i detaljplan för Södra Hallsta

Befintlig gångbana på denna del av Rönningevägen 
föreslås breddas till en GC-bana. Stråket förbinder 
Rönninge/Nytorp med Södra Hallsta, Salemsvägen och 
Rönninge centrum.

ca 800 m

3 Flatenvägen och/eller Dån-
viksvägen samt norra delen av 
Uttringevägen 

Detaljplan Rönninge Kungsgård 
och Björknäs

Göra Flatenvägen till en GC-bana och/eller bygga ut 
GC-bana på Dånviksvägen och norra delen av Uttringe-
vägen. Sträckan är en del av det regionala cykelstråket. 
Knyter ihop befintlig GC-bana på Dånviksvägen med 
befintlig gång- och cykelbana på Uttringevägen.

ca 900 m 

4 Rönninge gårds väg Detaljplan Rönninge Kungsgård 
och Björknäs

Bygga ut GC-bana på Rönningevägen. Sträckan binder 
ihop planerad GC-bana på Uttringevägen/Flatenvägen 
med befintlig GC-bana på Rönningevägen. Sträckan är 
extra viktig för att uppfylla säker skolväg.

ca 510 m

5 Sandbäcksvägen Rönninge Befintlig gångbana föreslås breddas till en GC-bana. ca 1800 m

6 Uttringe gårds väg Delvis inom detaljplan Södra 
Ekdalen

Befintlig gångbana föreslås breddas till en GC-bana. ca 800 m

7 Södra delen av Uttringevägen Södra Rönninge Befintlig gångbana föreslås breddas till en GC-bana. ca 350 m

8 Fruängsvägen (och del av Dån-
viksvägen)

Norra Rönninge Bygga ut GC-bana på Fruängsvägen. ca 920 m

9 Mårdnäs/Gråstena Norra Rönninge Bygga ut GC-bana i samband med utbyggnad av nya 
detaljplaner.

ca 1300 m
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4.6 FÖRSLAG UTBYGGNAD AV LOKALA STRÅK
Förslagen till utbyggnad av de lokala stråken ska ses som en komplettering till ut-
byggnaden av huvudstråken. En utbyggnad av föreslagna lokala stråk är nödvändig 
för att binda samman lokala kopplingar i kommunen och är extra viktiga för barn 
och ungas skolväg och för rekreationssyfte. 

Förslagen har inte prioriteras utan bör genomföras parallellt med utbyggnaden 
av huvudstråken. Där det bedöms rimligt kan de lokala stråken byggas ut i sam-
band med huvudstråken. Förslagen för de lokala stråken ingår oftast inte i någon 
detaljplan och kommer därför till största del att bestå av investeringsprojekt.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bör varje år göra en prioritering av vad 
som ska genomföras under året när det gäller nya gång- och cykelvägar och förbätt-
ringar i befintligt nät där kommunen är väghållare. Denna plan utgör därmed ett 
underlag för förvaltningens årliga investeringsbudget. 

I kartbild 5 är förslagen för utbyggnad av lokala stråk markerade i svart. 

Åtgärderna som listas är förslag, det är inte förrän när en åtgärd detaljstuderats 
som det går att säga om den verkligen är möjlig att genomföra och utforma samt 
vad den uppskattas att kosta.



Kartbild 5. Förslag till utbyggnad av lokala stråk i svart. 
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STRÅK STRÄCKA IDENTIFIERAT BEHOV KORT BESKRIVNING AV FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRD LÄNGD

1 Solbovägen Skapa en säker koppling för gångtrafikanter från 
Rönningevägen till rekreationsområde norr om 
Solbovägen. Säkra barns skolväg vid Nytorpssko-
lan.

Gångbana från det avsmlanade övergångsstället vid Nytorpsskolan 
på Solbovägen fram till vändplats på Solbovägen samt gångbana på 
Gubbtäppevägen mellan Solbovägen och Tvillingvägen. 

ca 400 m

2 Irisdalsvägen Koppling till rekreationsstråk runt Flaten. Kopp-
ling till busshållplats på Rönningevägen.

Gångbana på Irisdalsvägen, från naturstig längs Flaten till gångbana på 
Rönningevägen. 

ca 250 m

3 Strandpromenad Flaten 
(Mellan Irisdalsvägen och 
Skönviksparken)

Rekreationsstråk. Verka för ett rekreationsstråk, eventuellt gång- och cykelstråk, runt 
Flatensjön. Knyter ihop Skönviksparken med planerad strandpromenad 
inom detaljplanen för Rönninge Kungsgård.

ca 430 m

4 Enstigen/Gamlebovägen Säker skolväg Rönninge skola. Gångbana från gång- och cykelkoppling på Rönninge skolväg till gång-
bana på Gamlebovägen. 

ca 300 m

5 Rönninge skolväg Säker skolväg Rönninge skola. Befintlig gångbana breddas till en gång- och cykelbana från korsningen 
med Sandbäcksvägen till Rosstorpsbacken. 

ca 420 m

6 Lostigen Säkerställa samt lösa gång- och cykeltrafiken 
mellan Lostigen och Rönninge skola.

Gångbana på Lostigen för att knyta ihop befintliga gångbanor på 
Rönninge skolväg. 

ca 115 m

7 Hagatunneln Gång och/eller cykelkoppling mellan Rönninge 
och Salem. Del av koppling till Garnuddens natur-
reservat.

Förbinda befintlig gångbana från Garnuddsvägen längs med Hagavägen 
till befintlig gångbana på Stationsvägen. 

ca 100 m

8 Garnuddsvägen del 1 Koppling till Garnuddens naturreservat. Befintlig gångbana breddas till en gång- och cykelbana. ca 430 m

9 Garnuddsvägen del 2 Koppling till Garnuddens naturreservat. Vid behov byggs gångbana eller GC-bana ut för att få en säker koppling 
till Garnuddens naturreservat för oskyddade trafikanter.

ca 470 m

10 Möllevägen Koppling till Möllevägen/Garnuddens naturreservat. Vid behov byggs gångbana eller GC-bana ut för att få en säker koppling 
till Möllebadet/Garnuddens naturreservat för oskyddade trafikanter.

ca 1000 m

11 Bintebovägen Koppling till Garnuddens naturreservat och till 
planerad dagvattendamm inom detaljplan Västra 
Garnudden.

Gångbana längs Bintebovägen, från Garnuddsvägen till Fiskaruddsvägen. ca 250 m

12 Bergviksvägen Stråket kopplar ihop befintlig GC-väg Johannes 
Edfeldts promenad med föreslagen gångbana på 
Bintebovägen.

Gångbana längs Bergviksvägen, från Fiskaruddsvägen till Johannes 
Edfeldts promenad. 

ca 400 m

13 Strandpromenad Rönninge 
Kungsgård

Rekreationsstråk. Strandpromenad längs Flaten som byggs ut i samband med detaljplanen 
för Rönninge Kungsgårdsområdet.

ca 400 m

4.7 ÅTGÄRDSLISTA FÖRSLAG TILL UTBYGGNAD AV LOKALA STRÅK
Objektnummer är knutna till kartbild 5. 
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5. Uppföljning
Åtgärder och insatser som planeras och utförs ska följas upp. Åtgärdslistorna ska 
fungera som levande arbetsdokument för planering och uppföljning av projekt 
rörande gång och cykel. Kommunen ska även följa upp att förvaltningen håller sig 
till de riktlinjer och mål som är beskrivna i denna plan och att planen bidrar till ökad 
gång och cykling.

6. Referenser
Cykelfrämjandet. Miljö. Webbadress: https://cykelframjandet.se/miljo/, hämtad 
2022.

Cykelfrämjandet. Ekonomi. Webbadress: https://cykelframjandet.se/ekonomi/, 
hämtad 2022

Regeringskansliet. Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ 
Hämtad 2022.

Region Stockholm. 2019. Potentialstudie för arbetspendling med cykel i Stockholms 
län. 

Region Stockholm. 2019. Resvaneundersökning 2019. 

Region Stockholm. 2021. Regional cykelplan för Stockholms län.

Salems kommun. 2018. Salems kommuns översiktsplan 2030.

Salems kommun. 2015. Cykelvägvisningsplan.

Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting. 2022. Mobilitet för gående, cy-
klister och mopedister - en handbok med fokus på planering, utformning, underhåll 
och uppföljning. 

Trafikverket. 2022. Vägar och gators utformning.

Trafikverket. 2021. Trafiksäkra staden - handbok för ett målinriktat kommunalt 
trafiksäkerhetsprogram.

Transportstyrelsen. 2022. Cykelpassager och cykelöverfarter. 

Transportstyrelsen. Olyckstatistik från STRADA, hämtad 2022. 

Uppföljning kan ske genom exempelvis:

• Resvaneundersökningar
• Mätningar av fotgängare och cyklister
• Statistik över utbyggnad av gång och 

cykelvägar
• Uppdatering av gång- och cykelplanen
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Salems kommun
144 80 Rönninge

Tel: 08-532 598 00
E-post: msb@salem.se

www.salem.se
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