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inledning • cykelplan för vallentuna kommun

”År 2030 är det självklart att jag tar cykeln till jobbet i Stockholms innerstad. Ända sedan cykel-
planen antogs har kommunen arbetat hårt för att förbättra och utveckla cykelinfrastrukturen. 
Cykelvägarna har blivit framkomliga, sammanhängande och trafi ksäkra. På en del sträckor har 
cyklisterna företräde framför bilen och det är enkelt att ta sig fram även i rusningstrafi k. Barnen 
cyklar själva till skola och fritidsaktiviteter, vilket har underlättat livspusslet. Jag brukar ofta ta 
med mig familjen på en cykeltur runt Vallentunasjön, där vi har picknick i solskenet.

Det är enkelt att parkera nära arbetsplatser, handel och kollektivtrafi k och det fi nns alltid lediga 
parkeringsplatser. Det fi nns gott om cykelpumpar utmed cykelstråken där man enkelt kan pumpa 
däck själv. På sina håll fi nns även små servicestationer där man själv kan serva sin cykel, t.ex. byta 
till vinterdäck eller justera växlarna.

Cykelolyckorna har minskat tack vare den högre standarden i cykelvägnätet och konfl ikterna mel-
lan cyklister och fotgängare är färre nu när gång- och cykeltrafi ken separerats från varandra. På 
vintern är det enkelt att ta sig fram i cykelvägnätet tack vare den förbättrade vinterväghållningen.

Nu när hela familjen har börjat cykla regelbundet har vi inte längre behov av två bilar. Idag äger 
vi bara en bil som vi använder till längre resor eller då cykeln inte är ett alternativ. Som en bonus 
känner jag mig lättare i kroppen och mer harmonisk i sinnet än när jag brukade köra bil.” 

Bild 1. Parkerade cyklar i Vallentuna centrum. Foto: Maria Rosenlöf.

Inledning 
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Bakgrund
Vallentuna kommun har på senare tid varit en av Sveriges snabbast växande kommuner, 
med en kraftig utbyggnadstakt av bebyggelse och infrastruktur. Den snabba utvecklingen 
ställer krav på kommunens övergripande planering för att kommunen ska kunna växa på 
ett långsiktigt hållbart sätt.

I Trafi kstrategin för Vallentuna kommun från 2013 ges inriktningen för den långsiktiga 
planeringen i transportsystemet. Trafi kstrategin är tydlig med att de hållbara transportsät-
ten, gång-, cykel- och kollektivtrafi k, måste öka och prioriteras före biltrafi ken.

Med detta som utgångspunkt har Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna kom-
mun fått i uppdrag att ta fram en cykelplan för kommunen med tyngdpunkt på de mer 
tätbefolkade områdena Vallentuna tätort, Lindholmen och Karby-Brottby. Cykelplanen ska 
också visa på möjliga kopplingar till nya områden på sikt, t.ex. Kristineberg, Gillinge och 
norra Vallentuna tätort. I planen behandlas alla typer av cykelresor men med fokus på ar-
betspendling, barn- och ungdomar och rekreationscykling. Cykelplanen har målåret 2030 
men ska fungera som ett levande dokument och bör revideras var 5:e år. 

Vad är en cykelplan?
En cykelplan är ett inriktningsdokument som tillsammans med kommunens övriga planer 
bidrar till att utveckla kommunen i önskad riktning. Cykelplanen är ett viktigt hjälpmedel för 
prioriteringar och ekonomiska bedömningar när det gäller satsningar på cykelinfrastruk-
turen. Planering för cykelinfrastruktur bedrivs kontinuerligt och denna cykelplan ligger till 
grund för årliga investeringar och åtgärder i cykelvägnätet. 

Med cykelplanen som utgångspunkt ska detaljplaner och exploateringsprojekt bevakas 
så att tillräckligt stora ytor avgränsas för framtida cykelinfrastruktur, t.ex. cykelparkeringar 
och cykelvägar, enligt riktlinjerna i cykelplanen.  

Varför satsar Vallentuna på cykeltrafi ken?
Att cykla är ett bra sätt att blir piggare och friskare, att spara tid och pengar, men också att 
vara snäll mot miljön. En cyklist gör inte av med mer energi än den egna och lämnar inga 
föroreningar efter sig. Det är en fantastisk möjlighet att minska koldioxidutsläppen. 

Cykling är sjukdomsförebyggande. Den som cyklar 30 minuter om dagen förebygger 
hjärt- och kärlsjukdomar, åldersdiabetes, fetma och stress. Fler cyklister ger i förlängningen 
förbättrad folkhälsa. 

Cykeltrafi k är som transportmedel mycket konkurrenskraftigt, speciellt i tätorter och 
städer eftersom det är ett pålitligt och smidigt transportmedel. Cyklister kan ofta komma 
nära sin målpunkt och parkera där. En cykelresa tar ungefär lika lång tid varje gång eftersom 
cyklisten sällan påverkas av rusningstrafi kens köer eller tidtabeller.

Att cykla är bra för alla. Vinsterna som kortare restider, förbättrad folkhälsa, bättre trafi k-
säkerhet och miljö som kan uppnås med hjälp av cykelinvesteringar är oftast mycket högre 
än kostnaderna för själva investeringen. Därför satsar Vallentuna kommun på cykeltrafi ken. 

Syfte med cykelplanen
Syftet med cykelplanen är att Vallentuna kommun ska få ett aktuellt planeringsunderlag för 
cykeltrafi ken för både den översiktliga och detaljerade planeringen. Cykelplanen belyser 
hur cykelvägnätet kan förbättras för att sträva mot ställda mål för cykeltrafi ken i kommunen.

För att åstadkomma ett ökat och säkert cyklande är det viktigt att cykeltrafi ken lyfts fram 
och ges ett ökat utrymme i all samhällsplanering. Ytor måste i ett tidigt skede avsättas för 
att möjliggöra cykelinfrastruktur som är attraktiv, framkomlig och trafi ksäker. Cykelplanen 
utgör ett viktigt underlag för vidare arbete då den pekar ut planeringsprinciper för detaljut-
formning, vägvisning, cykelparkering samt drift- och underhåll.

Mål
Övergripande mål för transportsystemet pekas ut i Trafi kstrategi för Vallentuna kommun. 
Följande mål fi nns för cykeltrafi ken: 
• Cykeltrafi knätet ska bli mer attraktivt.
• Andelen resor med cykel ska öka.
• Tillgängligheten för cykeltrafi kanter ska öka så att det blir lätt att förfl ytta sig mellan ar-

bete, hem, fritidsaktiviteter och serviceanläggningar. Att cykla ska vara ett naturligt val.
• Tryggheten i människors trafi kmiljö och på off entliga platser ska öka.
• Andelen döda och svårt skadade i trafi ken ska minska.
• Transporterna ska bidra till en ökad hälsa.
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Bild 2. Gående på gång- och cykelväg i Vallentuna.

fakta Defi nitioner

Blandtrafi k  Trafi klösning där cykel- och motorfordonstrafi k samsas på samma yta.

Cykelbana En väg eller del av en väg som är avsedd för cykeltrafi k och trafi k med 

  moped klass II.

Cykelväg  En väg helt fristående från biltrafi k, avsedd för cykeltrafi k och trafi k 

  med moped klass II.

Cykelöverfart En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande för att korsa  

  en körbana eller en cykelbana.

Dimensionerande Den trafi ksituation som en körbana är utformad för att klara av, 

trafi ksituation exempelvis att två trafi kanter obehindrat ska kunna passera varandra.

Framkomlighet Beskriver förbrukning av tid för förfl yttningar i trafi knätet.

Förslag till Särskilda åtgärder som kräver vidare utredningar innan de infogas i 

fortsatt arbete planens åtgärdsförslag.

Genomgående Vid en genomgående cykelbana korsar en gata eller väg en cykelbana 

cykelbana  istället för tvärt om. Motorfordonstrafi ken måste därför lämna 

  företräde för cykeltrafi ken.

Hastighetssäkring Åtgärd som förhindrar att motorfordonstrafi k kör fortare än gällande 

  hastighetsgräns.

Linjeföring En vägs dragning i horisontal- eller vertikalled. 

Mobilitets- När cyklister väljer andra vägar och färdmedel eller helt avstår från att 

kompensation resa.

Moddning Efterarbete vid snöröjning med syfte att ta bort snömodd. 

Passage   En plats där en cykelbana och en annan körbana korsar varandra.

Separering Fysisk åtgärd med syfte att separera olika trafi kantgrupper.

Tillgänglighet Beskriver hur lätt det är att nå olika delar av trafi knätet eller de 

  målpunkter som nätet servar

Vallentuna Hela det geografi ska område som täcks in av Vallentuna kommun 

kommun   alternativt kommunen som myndighet.

Vallentuna tätort Den sammanhängande bebyggelse som utgör centralorten i 

  Vallentuna kommun.

Åtgärd   Förslag till fysisk utbyggnad eller förbättrad drift och underhåll av 

  cykelinfrastruktur i kommunen.
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Utgångspunkter

Ett antal planeringsdokument har legat till grund för framtagandet av denna cykelplan. I 
detta kapitel presenteras kommunala, regionala och nationella planeringsdokument och 
underlag som använts vid arbetet med denna cykelplan. 

Översiktsplan
Översiktsplan för Vallentuna kommun antogs år 2010 och gäller för perioden 2010-2030. 
Vallentuna är en av Sveriges snabbast växande kommuner och det pågår planering för en 
tillväxt med ca 7000 nya bostäder samt 10000 arbetsplatser inom den kommande 20-års-
perioden. I översiktsplanen anges inriktning för kommunens markanvändning. 

Ett av målen är att Vallentunas centrala stadsbygd ska utvecklas och förnyas så att de 
olika delarna hänger samman. Det ska vara lätt att fl ytta sig mellan arbete, hem, fritidsak-
tiviteter och serviceanläggningar. Att gå, cykla och åka kollektivt ska vara naturliga val. I 
översiktsplanen anges vidare att mark ska reserveras utmed Arningevägen, Angarnsvägen, 
och Väsbyvägen för utbyggnad av regionala cykelvägar. Dessa förbindelser är också viktiga 
för det inomkommunala resandet och kopplingarna mellan kommunens olika delar. 

Trafi kstrategi 
I Trafi kstrategin för Vallentuna kommun från 2013 ges inriktningen för den långsiktiga pla-
neringen i transportsystemet. Trafi kstrategin är tydlig med att de hållbara transportsätten, 
gång-, cykel- och kollektivtrafi k, måste öka och prioriteras före biltrafi ken. 

Vidare anger trafi kstrategin att planering, utformning och drift och underhåll av tra-
fi knätet bör prioriteras så att gångtrafi kens behov tillgodoses först, därefter cykeltrafi kens 
behov, kollektivtrafi kens behov och sist biltrafi kens behov. Denna prioriteringsordning ska 
tillämpas i såväl den övergripande planeringen av områden som vid planering på mer de-
taljerad nivå. Syftet är att skapa gaturum och trafi knät som anpassas till människans behov 
snarare än bilens. 

En annan strategi för att öka andelen resor som sker med gång och cykel är att planera 
för en ökad funktionsblandning där bostäder, arbetsplatser och service blandas i samma 
områden. Sådan bebyggelse minskar avståndet för vissa resor som då kan ske till fots eller 
med cykel. 

Trafi kstrategin belyser även vikten av regional samverkan för att uppnå målen om ett 
hållbart transportsystem. Ett aktivt deltagande i regionala och mellankommunala frågor 
som rör cykelinfrastrukturen är viktigt för att skapa förutsättningar för ett ökat cyklande. 

Relaterade projekt
Utöver översiktsplanen och trafi kstrategin fi nns fl era andra planeringsunderlag i kommu-
nen. Just nu pågår arbetet med att ta fram fördjupade översiktsplaner för Gillinge, Karby och 
Brottby, samt norra Vallentuna och Lindholmen. För södra Vallentuna fi nns en strukturplan 
som visar på den fysiska utvecklingen i området. I centrala Vallentuna pågår arbetet med 
att ta fram ett planprogram. Därutöver pågår detaljplanering i fl era områden i kommunen.

Bild 3. Översiktsplan och Trafi kstrategi för Vallentuna kommun.
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Nedan följer en kort beskrivning av ett urval av projekt som pågår i eller i anslutning till 
kommunen:

• Ny väg 268 mellan Vallentuna och Upplands Väsby Trafi kverket utreder ny vägförbin-
delse mellan Vallentuna och Upplands Väsby. I samband med att en ny väg byggs planeras 
för en gång- och cykelväg mellan Grana och Vallentuna.

• Dubbelspårsutbyggnad på Roslagsbanan Roslagsbanan har genomgått omfattande 
modernisering och just nu pågår utbyggnad från enkel- till dubbelspår på sträckan 
Kragstalund-Vallentuna. När utbyggnaden är klar kommer det fi nnas dubbelspår mel-
lan Stockholm östra och Vallentuna C. Det pågår även en kapacitetsförstärkning på 
sträckan mellan Vallentuna och Lindholmen, där trafi keringen på Roslagsbanan kom-
mer att kunna utökas.

• Förstudie Roslagsbanan till Arlanda En förstudie har genomförts för att studera hur 
Roslagsbanan kan förlängas från Vallentuna till Arlanda. Flera olika tvärförbindelser 
har studerats. En förlängning av Roslagsbanan till Arlanda skulle öka möjligheten att 
ta sig kollektivt mellan nordostsektorn och Arlanda och minska bilberoende på denna 
sträcka. Samråd om förstudien genomfördes under 2010-2013 och Trafi knämnden i 
landstinget beslutade i december 2013 att gå vidare med en fördjupad förstudie för 
sträckan. Byggstart anges preliminärt till 2018.

• ÅVS cykel nordost Trafi kverket tar fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS), som ska ligga till 
grund för utbyggnad av sammanhängande, trafi ksäkra och funktionella cykelförbindel-
ser mellan kommunerna i nordost; Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och 
Österåker. 

• Trafi kplats Vallentuna En ny trafi kplats har byggts i centrala Vallentuna där väg 268, 
Roslagsbanan och Stockholmsvägen knyts samman. Det är en planskild korsning som 
syftar till att knyta ihop de olika sidorna av Roslagsbanan och öka tillgänglighet och 
framkomlighet. Trafi kplatsen är en förutsättning för dubbelspårsutbyggnaden på Ros-
lagsbanan. Studien har sin utgångspunkt från den regionala cykelplanen, SATSA II.

• Cykelled Vallentunasjön Tillsammans med Täby utreder Vallentuna förutsättningarna 
för att anlägga en sammanhängande gång- och cykelväg runt Vallentunasjön för re-
kreationsbruk.

• Kårsta-Ekskogen Vallentuna kommun har beslutat att bygga en gång- och cykelväg 
mellan Ekskogen och Kårsta.

Bild 4. Vallentuna station. Foto: Vallentuna kommun.

Regional cykelplan, SATSA II
En regional cykelplan för Stockholms län har tagits fram under projektet SATSA II. Cykel-
planen har under våren 2013 varit ute på remiss. Cykelplanen har ambitiösa mål för att 
cyklingen i länet ska öka. En förutsättning är att länets aktörer samverkar för att skapa en bra 
cykelinfrastruktur. Ett steg i den riktningen är att varje kommun tar fram en cykelplan som 
ett underlag för såväl den kommunala som den regionala planeringen av cykeltrafi ken. Två 
cykelstråk av regional betydelse i Vallentuna kommun pekas ut i planen. 

Vid planering av cykelinfrastruktur är målet ofta att öka antalet cyklister snarare än att 
bygga för de cyklister som redan fi nns. För att ta reda på hur stort cykelanvändandet kan bli 
fi nns det anledning att utgå från potentialer snarare än prognoser eftersom mätningar av 
cykeltrafi ken ofta saknas eller är bristfälliga. Genom studier av registerdata om var männ-
iskor bor och arbetar i Stockholms län går det att analysera potentialen för arbetspendling 
med cykel. Inom projektet SATSA II, har en sådan studie genomförts1. Studien visar att det 
2009 fanns 7 100 arbetsplatser i Vallentuna kommun och 14 200 personer med förvärvsar-
bete inom Stockholms län bosatta i kommunen. 

Studier från Stockholm stad visar att arbetspendlande cyklister i genomsnitt cyklar 9 km 
enkel väg. Många cyklar dock längre än så, var tredje cyklist har längre än 10 km till arbetet2. 
Inom projektet SATSA II bedöms cykeln kunna konkurrera med bil- och kollektivtrafi k på 
sträckor upp till 20 km om cykelinfrastrukturen är väl utvecklad. Inom en radie av 20 km från 
Vallentuna tätort nås Täby, Danderyd, Sollentuna, Upplands Väsby, Österåker, Sundbyberg, 
Solna samt delar av Sigtuna, Vaxholm och Stockholm. In- och utpendlingen till och från 
dessa kommuner framgår av tabell 1.

1 Underlag för regionalt cykelvägnät i Stockholms län, 2012
2 Att cykla i Stockholms innerstad, 2004
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Analysen visar att ca 15 000 personer varje dag pendlar till, från och inom Vallentuna 
kommun på sträckor under 20 km. Det motsvarar närmare 90 procent av all arbetspendling 
i Vallentuna och kan anses utgöra potentialen för arbetspendling på cykel. 

Övriga planeringsunderlag
GCM-handboken
Sveriges kommuner och landsting har tillsammans med Trafi kverket tagit fram en handbok 
för planering, projektering och drift- och underhåll av gång- cykel- och mopedinfrastruk-
tur. Handboken är tänkt att fungera inspirerande och vägledande vid utformning av gång-, 
cykel och mopedinfrastruktur och tar sin utgångspunkt i gällande lagstiftning samt råd och 
riktlinjer inom området. Målet är att handboken ska bidra till att skapa en infrastruktur 
som gör det attraktivt att färdas som gående och cyklist. GCM-handboken utgör ett viktigt 
underlag till denna cykelplan och riktlinjerna för utformning av cykelinfrastruktur har an-
vänts i planens åtgärdsförslag. GCM-handboken kompletterar Trafi kverkets övergripande 
handböcker ”Trafi k för en attraktiv stad” (TRAST) och ”Vägar och gators utformning” (VGU).

Enkätundersökning
Under hösten 2013 har en enkätundersökning utförts för att ta reda på vad kommuninvå-
narna tycker om cykelinfrastrukturen i Vallentuna. 306 personer deltog i undersökningen 
och det var en relativt jämn ålders- och könsfördelning. 34 procent av deltagarna svarade 
att cykel är deras förstahandsval när de reser till arbete, skola eller handel. Det är sannolikt 

en högre andel än för kommuninvånarna som helhet och kan indikera att det var många 
cykelintresserade personer som valde att vara med i undersökningen. Observera att antalet 
deltagare var för litet för att det ska gå att dra några säkra slutsatser från enkätsvaren. 306 
personer motsvarar endast ca 1 procent av kommuninvånarna. Enkäten ger ändå en indika-
tion om kommuninvånarnas syn på cykelinfrastrukturen, särskilt med tanke på att många av 
synpunkterna var återkommande. 

På frågan om vad som är det främsta motivet till att välja cykeln svarade 38 procent att 
det är av hälsoskäl, 21 procent att det är av hänsyn till miljön och ytterligare 21 procent för 
att det är kul att cykla. Betydligt färre svarade att det är av ekonomiska skäl eller för att man 
gör en tidsvinst när man väljer cykeln. 

På frågan vad som skulle kunna bidra till ett ökat cyklande svarade 56 procent att ett 
mer sammanhängande cykelvägnät är viktigt. Bättre separering från biltrafi k, bättre drift 
och underhåll samt ökad framkomlighet på cykelbanorna var andra faktorer som många av 
deltagarna trodde skulle få fl er att cykla. 

Många deltagare framförde önskemål om tydligare separering mellan cyklister och fot-
gängare. Konfl ikter och trängsel på gemensamma gång- och cykelbanor ses som ett gene-
rellt problem i kommunen. Flera önskemål rörde asfaltering av befi ntliga cykelbanor som 
idag är grusade. Många cyklister upplever besvär av att cykla på de grusade cykelbanorna. 
Ett annat önskemål från många deltagare rörde cykelparkeringar runt om i kommunen. Det 
fi nns ett behov av fl er, och framförallt säkrare, cykelparkeringar. Resultatet av enkätunder-
sökningen presenteras i sin helhet i bilaga 1. 

Olycksstatistik
I olycksdatabasen STRADA samlas information om polis- och sjukhusrapporterade trafi ko-
lyckor1. En studie av statistiken i STRADA visar att det under den senaste femårsperioden, 
mellan åren 2008 och 2013, inträff ade 65 olyckor där cyklister var inblandade i Vallentuna 
kommun. 5 av dessa var svåra olyckor. Singelolyckor är den vanligaste olyckstypen för cy-
klister, motsvarande ca 60 procent av alla cykelolyckor, 25 procent av olyckorna är kollision 
mellan motorfordon och cyklister och 15 procent är olyckor mellan cyklister, cyklist och 
fotgängare eller mellan cyklist och mopedist. 

Olyckorna inträff ar runt om i kommunen med en koncentration kring Vallentuna tätort. 
Omkring 45 procent sker på det kommunala vägnätet och ca 30 procent på det statliga 
vägnätet, resterande är okänd eller enskild väghållare. Den vanligaste olycksplatsen är på 
gator, det vill säga i körbana eller på gata där cykelväg saknas. Olyckor som inträff ar i kors-
ningar har i högre utsträckning allvarlig skada som följd. Singelolyckorna sker i de fl esta fall 
på cykelbana. 

1 Sjukhusen i Stockholms län har successivt anslutit sig till STRADA varvid olyckor inrapporterade före 2010 endast kommer  
 från polisrapporterade olyckor. Statistiken före 2010 kan därför sakna olyckor.

Kommun Till Vallentuna Från Vallentuna Inom Vallentuna

Vallentuna - - 4235

Upplands Väsby 258 355 -

Österåker 372 204 -

Täby 575 2026 -

Danderyd 70 719 -

Sollentuna 141 500 -

Stockholm (innerstad 
och Västerort)

374 3641 -

Sundbyberg 32 198 -

Solna 95 776 -

Sigtuna 96 346 -

Vaxholm 61 51 -

Totalt 2074 4235 4235

Tabell 1. Antal personer som dagligen pendlar in och ut ur Vallentuna kommun samt inom 

kommunen. 
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Trafi kregler
Cyklister ska, liksom alla fordonsförare, följa de regler, vägmärken och vägmarkeringar som 
tas upp av Trafi kförordningen1 och Vägmärkesförordningen2. För att underlätta förståelsen 
för trafi kreglerna är det viktigt att infrastrukturen utformas korrekt och konsekvent. Regel-
verket påverkar inte bara cyklisternas säkerhet utan även i hög grad deras framkomlighet. 
En del cyklister saknar körkortsutbildning och därför är det extra viktigt att trafi kmiljön tyd-
ligt kommunicerar vad som förväntas av cyklisten. 

Cyklister ska hålla sig till cykelbana om sådan fi nns, dock fi nns undantag för att förenkla 
resvägen om cykelvägen innebär en omväg: 

3 kap 6§ ”Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass 2 ska vid färd på väg föras på cykelbana där 
sådan fi nns. Om särskild försiktighet iakttas får dock
1. cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass 2 använda körbanan även om det fi nns 
en cykelbana när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge…”

Cyklister ska hålla sig till den högra sidan av cykelbanan eller körbanan:

3 kap 7§ ”Cykel, moped och fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilo-
meter i timmen eller som inte får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen ska 
föras så nära som möjligt den högra kanten av vägrenen eller av den bana som används.”

3 kap 12§ ”På väg ska vägrenen användas, 1. vid färd med cykel eller moped klass II när 
cykelbana saknas”

Omkörning av cyklister och mopeder ska alltid ske på vänster sida. Dock får andra fordon 
köras om på höger sida: 

3 kap 31§ ”Omkörning ska ske till vänster utom i de fall som avses i 7 § fjärde stycket. Om-
körning ska dock ske till höger när föraren av det framförvarande fordonet svänger till vän-
ster eller tydligt förbereder en sådan sväng. Cyklande och mopedförare får köra om andra 
fordon än cykel och moped till höger.”

Fotgängare får placera sig var de vill på gemensamma gång- och cykelbanor och cyklister 
får därför köra om fotgängare på den sida som är mest lämplig.

1 (1998:1276, 1998)
2 (2007:90, 2007)

Vid korsningssituationer vilar ett stort ansvar på cyklisten. För cyklister som färdas längs en 
cykelbana gäller väjningsplikt gentemot korsande trafi k:

3 kap 21§ ”...En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kur-
sen när föraren kommer in på en väg… 3. från en cykelbana, en gågata, en gårdsgata eller 
från terräng...”

Cyklister har även ett ansvar när de ger sig ut på cykelöverfart: 

6 kap 6§ ”Cyklande eller förare av moped klass 2 som ska färdas ut på en cykelöverfart ska 
ta hänsyn till fordon som närmar sig överfarten och får korsa vägen endast om det kan ske 
utan fara.”

På kombinerade gång- och cykelöverfarter gäller olika regler för fotgängare och cyklister. 
Denna trafi ksituation är inte helt intuitiv och många trafi kanter missuppfattar regelverket. 
Bilisten ska väja för fotgängare som är ute på ett övergångsställe, men även för fotgängare 
som är på väg ut på ett övergångställe. För cyklister i samma situation behöver dock bara 
viss hänsyn visas:

3 kap 61 § ”Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som 
gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället. En förare som närmar sig en obevakad 
cykelöverfart, ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och moped-
förare som är ute på cykelöverfarten.”

Vid korsningar och cirkulationsplatser läggs ett större ansvar på bilisten: 

3 kap 61 §: ”En förare, som ska köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt 
i en vägkorsning ska passera en obevakad cykelöverfart, ska köra med låg hastighet och 
lämna cyklande och förare av moped klass 2 som är ute på eller just ska färdas ut på cykelö-
verfarten tillfälle att passera”.

Reglerna för bilister som ska passera en obevakad cykelöverfart skiljer sig alltså åt beroende 
på varifrån bilisten kommer. Olika regler kan således gälla för de båda körriktningarna vid 
en cykelöverfart vilket gör det svårt för cyklisten att veta vad som gäller. 
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Vid signalreglerade korsningar är reglerna tydligare och här har bilisten samma skyldigheter 
gentemot cyklister som fotgängare: 

3 kap 60§ ”Vid ett bevakat övergångsställe ska en förare lämna gående som på rätt sätt gått 
ut på övergångsstället möjlighet att passera. Detta gäller även om föraren får korsa över-
gångsstället enligt trafi ksignaler eller tecken av polisman. En förare som efter att ha svängt 
i en korsning ska passera ett bevakat övergångsställe ska köra med låg hastighet och har 
väjningsplikt mot gående som på rätt sätt gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället. 
Skyldigheten enligt första och andra styckena vid bevakade övergångsställen gäller även 
mot cyklande och förare av moped klass 2 vid bevakade cykelöverfarter.”

Korsningar och passager går att utforma så att cyklistens framkomlighet prioriteras före 
fordonstrafi ken. Vid en s.k. genomgående cykelbana har bilister väjningsplikt gentemot cy-
klister:

3 kap 59§ ”På cykelbanor ska cyklande och förare av moped klass II lämnas företräde av 
andra fordonsförare.”

Regeln innebär att bilister som korsar cykelbanor måste väja för cyklister på samma sätt 
som cyklister som korsar bilvägar måste väja för bilister. Vid utformning av trafi kmiljön fi nns 
således möjlighet att i alla korsningspunkter prioritera det trafi kslag som bäst behöver det. 

Bild 5. Exempel på obevakad cykelöverfart.

Bild 6. Exempel på bevakad cykelöverfart.
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Nulägesbeskrivning

Cykelinfrastrukturen
Sommaren 2013 inventerades kommunens cykelvägnät för att få en enhetlig bild av dess 
standard, framkomlighet och trafi ksäkerhet. Totalt 55 km cykelinfrastruktur inventerades. 

Cykelvägnätet
Huvuddelen av gång- och cykelvägarna i Vallentuna är omkring 2,5 m breda, friliggande, 
asfalterade och belysta. Cykelinfrastrukturen delar ofta ytor med ytor avsedda för gångtra-
fi ken och i stort sett alla cykelvägar är kombinerade gång- och cykelvägar utan separering.

I tätorten är gång- och cykelvägnätet fi nmaskigt med undantag av området Karlberg 
(söder om Angarnsvägen) som är ett äldre område som till stora delar saknar cykelinfra-
struktur. Utanför tätorten sker cykling i blandtrafi k med undantag av några korta avsnitt 
med cykelinfrastruktur i Lindholmen och Karby. Befi ntligt cykelvägnätet inom Vallentuna 
tätort framgår av bild 7. 

Bild 7. Befi ntligt gång- och cykelvägnät i Vallentuna tätort.
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Bredd och separation
En stor del av gång- och cykelvägnätet i Vallentuna är utformat med 2,5 m breda, frilig-
gande, gång- och cykelvägar. Detta understiger rekommendationer i GCM-handboken och 
är otillräckligt för att hantera den dimensionerande trafi ksituation där en cyklist ska kunna 
passera två fotgängare. Detta får till följd att trafi kmiljön blir otrygg och framkomligheten 
begränsad vid möten och omkörningar. Separation mellan cyklister och fotgängare saknas 
helt och samspelet mellan gående och cyklister kan därför fungera dåligt då trafi kanterna 
har svårt att förstå var de ska placera sig. När fotgängare rör sig två och två tar de ofta upp 
hela den tillgängliga ytan och gör det svårt för cyklister att passera. 

Passager
Inventeringen visade att 73 cykelpassager i Vallentuna kommun saknar någon form av fysisk 
åtgärd för att säkerställa att korsande motorfordonstrafi k inte håller högre hastighet än 30 
km/h. Avsaknad av hastighetssäkring innebär sämre trafi ksäkerhet och framkomlighet för 
cykeltrafi ken. Dessutom är vägmarkeringen inte sällan helt eller delvis bortnött vilket för-
svårar för trafi kanterna att samspela och förstå gällande trafi kregler.

På 13 platser fi nns in- och utfarter till fastigheter som passerar gång- och cykelbanan. 
Trafi kytorna är ibland otydliga då gång- och cykelbanan plötsligt upphör och försvinner in i 
parkeringsytor. Även detta gör det svårt för trafi kanterna att samspela och förstå var de ska 
placera sig.

Sammantaget utgör passagerna både ett trafi ksäkerhetsproblem och ett framkomlig-
hetsproblem. Trafi kmiljön blir otrygg och risken fi nns att fotgängare och cyklister känner sig 
nedprioriterade jämfört med biltrafi ken.

Plankorsningar mellan cykelvägnätet och Roslagsbanan fi nns på 6 platser och vid ytter-
ligare ett antal platser ansluter cykelvägnätet till länkar i gång- eller bilvägnätet som korsar 
Roslagsbanan i plan.

Bild 8. Exempel på gemensam gång- och 

cykelväg utan separation.

Bild 9. Exempel på plankorsning.

Bommar och hinder
Inventeringen visade att hinder i cykelbanan är vanligt förekommande. Inte mindre än 50 
bommar och 6 betongsuggor påträff ades. Motivet för att placera ut den typen av hinder på 
gång- och cykelvägar är ofta att man vill hindra motortrafi k från att köra på dem. Hindren 
innebär dock en påtaglig risk för att cyklister ska krocka med hindren när det är mörkt. Att 
behöva sakta ned för att passera hindren eller t.o.m. stiga av påverkar cyklisternas fram-
komlighet och gör cykelvägen mindre attraktiv. Den här typen av fysiska hinder i cykelba-
nan försvårar även drift och underhåll.

Utöver bommar och suggor identifi erades 9 stolpar som placerats i cykelbanan och 
ytterligare hinder i form av kantstenar tvärs över vägen och växtlighet som inkräktar på 
cykelbanan.

Belysning
På drygt 5 km, eller ca 10 procent, av cykelvägnätet saknas belysning som är anpassad för 
cykelbanan. Sträckor som saknar belysning fi nns runt om i Vallentuna tätort. Bristande be-
lysning är ett trafi ksäkerhetsproblem. I anslutning till passager kan fordonsförare få svårt att 
upptäcka cyklister och på sträckor med dålig belysning riskerar cyklister att kollidera med 
hinder i cykelbanan eller andra oskyddade trafi kanter.

Framkomligheten försämras också om gång- och cykelbanan inte är tillräckligt upplyst. 
Mörka gång- och cykelbanor kan även påverka tryggheten negativt. Cykelvägnätet har inte 
inventerats vid mörker och det går därför inte att bedöma huruvida belysningen är tillräck-
lig på sträckor där belysning fi nns. 

Bild 10. Exempel på bommar längs gång- och 

cykelväg.

Bild 11. Exempel på belysning längs gång- och 

cykelväg.
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Beläggning
Gång- och cykelvägnätet är i huvudsak asfalterat. Ett antal sträckor på totalt 8,5 km, mot-
svarande 15 procent av cykelvägnätet, utgörs dock av grusade cykelbanor. På 5 platser på-
träff ades större beläggningsskador som potthål och grova längsgående sprickor. En stor del 
av cyklisters olyckor går att hänföra till brister i drift och underhåll. God kvalitet på belägg-
ningen av cykelvägar är därför viktigt för att undvika singelolyckor.

Sikt
Under inventeringen identifi erades 17 platser med dåliga siktförhållanden. Orsaken är of-
tast att vegetation skymmer sikten i kurvor och korsningar. Dålig sikt kan också orsakas av 
tvära kurvor in i tunnlar eller runt plank och husknutar. Förutom den uppenbara säkerhets-
risken kan dåliga siktförhållanden också leda till att cykelvägen uppfattas som otrygg och 
oattraktiv.

Busshållplatser
Under inventeringen identifi erades inte några busshållplatser som har utformats med risk 
för konfl ikt mellan fotgängare och cyklister.

Cykelparkering
I samband med inventeringen av cykelvägnätet inventerades även cykelparkeringar vid ett 
antal viktiga off entliga målpunkter. Syftet med inventeringen var att identifi era platser med 
behov av nya eller kompletterande parkeringsplatser. 

Vid Vallentuna centrum och Vallentuna station fi nns cykelparkeringar vid fl era platser. 
Flera av dem var mycket välbelagda vid inventeringstillfället samtidigt som andra hade gott 
om lediga platser. Dessutom noterades fl era stora ansamlingar av spontant parkerade cyklar 
på andra platser där anordnad cykelparkering saknades. Detta visar vikten av att cykelpar-
keringar lokaliseras så nära målpunkten som möjligt.

Generellt var cykelparkeringarna vid Roslagsbanans stationer mycket välbelagda med 
överfulla ställ och ett stort antal cyklar som parkerats utanför de anordnade ställen. Vid 
Ormsta station noterades t.ex. hela 83 parkerade cyklar vid en parkering med 36 platser. 
Totalt fanns inte mindre än 133 cyklar parkerade vid stationen vid inventeringstillfället. 

Vid vissa skolor noterades ett mycket stort antal parkerade cyklar. Vid Hammarbacks-
skolan noterades t.ex. över 80 parkerade cyklar vid en enda cykelparkering.

Det fi nns en stor variation i hur parkeringarna är utformade, vilken typ av cykelställ som 
används och i vilket skick de är. Många parkeringar har bara framhjulsställ utan möjlighet till 
fastlåsning av cykelramen. Många cykelställ är skadade och behöver bytas ut. 

Bild 12. Exempel på beläggningsskador.

Bild 14. Exempel på växtlighet som begränsar 

sikt och framkomlighet.

Bild 13. Exempel på beläggningsskador.

Bild 15. Överfull parkering vid Ormsta station.

Bild 16. Cykelparkering vid Hammarbacks-

skolan.

Bild 17. Cykelgarage vid Vallentuna station.
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Framkomlighet
I vardagligt tal kan framkomlighet sägas vara ett mått på hur enkelt det är att ta sig dit man 
vill inom en rimlig tid och till en rimlig kostnad. Vad som är rimlig tid och kostnad varierar 
mellan olika trafi kantgrupper och olika typer av resor. Arbetspendlande cyklister värderar 
korta restider framför upplevelsevärden längs färden medan förhållandet kan vara det om-
vända för en person som cyklar i rekreationssyfte1.

Ur ett arbetspendlingsperspektiv påverkas framkomligheten framför allt av passager, 
andra trafi kanter och företeelser i detaljutformningen som tvingar cyklisten att anpassa far-
ten för att kunna passera. Studier av GPS-loggar och företeelser som registrerats vid inven-
teringen av Vallentunas cykelvägnät, bekräftar att längre sträckor med enhetlig utformning 
och få passager har bättre framkomlighet än sträckor som inte har de egenskaperna. I Val-
lentuna utmärker sig två sträckor där framkomligheten är god: mellan Ormsta och Lindhol-
men samt Stockholmsvägen söder om Bällsta station.

Ett exempel på dålig framkomlighet är att tvingas ta omvägar för att nå resans mål. 
Cykelvägnätet i Vallentuna kommun ger inte alltid den genaste förbindelsen mellan två 
punkter och i jämförelse med bilvägnätet kan omvägarna vara betydande. I områden som 
planerades på 60- och 70-talet fi nns en tydlig trafi kseparering där friliggande gång- och 
cykelvägar inte sällan placerades mellan husen inne i bostadsområden istället för att följa 
huvudvägnätet för motorfordonstrafi ken.

Tillgänglighet
Tillgänglighet kan defi nieras som en viss grupps möjlighet att vid en godtycklig tidpunkt 
kunna nå en viss plats med hänsyn till avstånd, tid, kostnad och brukningsmöjlighet av ser-
vicefunktioner på platsen2.

Tillgängligheten för cykeltrafi ken i Vallentuna kommun är generellt sett god. I tätorten 
är kommunens cykelvägnät väl utbyggt och i kombination med lokalgatorna i bostadsom-
rådena är det enkelt att ta sig fram med cykel. Det är enkelt att nå viktiga målpunkter som 
skolor, tågstationer och kommunala inrättningar. Däremot saknas ett sammanhängande 
huvudvägnät som tillåter cyklisten att göra längre resor utan fördröjningar och framkom-
lighetsproblem. Utanför tätorten är tillgängligheten sämre då avstånden blir längre och 
cykling till stor del sker i blandtrafi k längs vägar där hastighetsbegränsningen överstiger 30 
km/h.

Barn har inte samma förutsättningar att hantera komplexa trafi kmiljöer som vuxna. Upp 
till tioårsåldern saknar barn de grundläggande biologiska förutsättningarna för ett trafi ksä-
kert beteende. Hörsel och syn är inte färdigutvecklade och de kan ha svårt att bedöma båda 
sina egna och andras hastighet, avstånd och riktningar. Från tolvårsåldern anses barn kunna 
klara av enklare trafi ksituationer själva. Vallentuna kommuns cykelvägnät knyter an till och 
korsar gator och vägar där motorfordon rör sig. Nätet kan därför inte sägas ge barn lika god 
tillgänglighet som vuxna.
1 Strategier för ett ökat gående och cyklande, 2009
2 GCM-handboken, 2010

Bild 18. Exempel på gång- och cykelväg med låg framkomlighet.
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Trygghet
Trygghet är en subjektiv känsla som kan sammanfattas som en upplevd frånvaro av rädsla, 
oro och risk. Om delar av cykelvägnätet uppfattas som otrygga riskerar det att leda till så 
kallad mobilitetskompensation när cyklister väljer andra vägar och färdmedel eller helt av-
står från att resa1.

Cykelvägar i anslutning till bilvägar och bebyggelse uppfattas ofta som tryggare än frilig-
gande gång- och cykelvägar genom ödsliga skogspartier. Vallentuna kommuns cykelvägnät 
löper till största delen nära bebyggelse och bilvägar men det fi nns även ett antal kortare 
och enstaka längre sträckor som löper genom skogspartier och därmed kan uppfattas som 
otrygga.

Överblickbarhet och goda siktförhållanden är grundläggande för upplevelsen av trygg-
het. Inventeringen av Vallentuna kommuns cykelvägnät visar att det fi nns sträckor som kan 
antas ge en sämre upplevelse av trygghet då de bitvis saknar belysning eller har dåliga sikt-
förhållanden på grund av växlighet eller annat. På vissa delar av nätet är driften och under-
hållet eftersatt med beläggningsskador och växtlighet som inkräktar på gång- och cykelba-
norna som följd. Detta signalerar att miljön för fotgängare och cyklister inte är prioriterad.

Utformningen av trafi kmiljön och samspelet med andra trafi kanter är också viktig för 
den upplevda tryggheten i cykelvägnätet. Gemensam gång- och cykelinfrastruktur som 
saknar separation och utformas med en bredd som inte medger möten och omkörningar 
kan uppfattas som otrygg av både cyklister och fotgängare och leda till konfl ikter mellan 
trafi kantgrupperna. Att cykla i blandtrafi k kan av vissa cyklister uppfattas som otryggt och 
farligt.

Cykelvägvisning
En viktig komponent i ett attraktivt cykelvägnät är en sammanhängande och kontinuerlig 
vägvisning. Cykelvägvisningen bör knyta samman viktiga målpunkter inom kommunen och 
väva samman den lokala vägvisningen med den regionala cykelvägvisningen.

I Vallentuna tätort fi nns enstaka mål med lokal vägvisning men det saknas övergripande 
vägvisning i cykelvägnätet. I Vallentuna tätort är cykelvägnätet väl utbyggt men i och med 
att trafi ken är separerad på vissa platser är orienterbarheten låg. Det är svårt att orientera 
sig utan kontakt med bilvägnätets matargator.

1 Strategier för ett ökat gående och cyklande, 2009
Bild 20. Exempel på cykelvägvisning.

Bild 19. Exempel på gång- och cykelväg som kan upplevas otrygg.
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Åtgärdsförslag

Avsnittet omfattar åtgärder, principer och kriterier för att skapa ett gent, sammanhängande 
och enhetligt cykelvägnät som är både framkomligt och trafi ksäkert. Prioritering och kost-
nadsbedömning av föreslagna åtgärder presenteras i slutet av kapitlet.

Inventeringen av det befi ntliga cykelvägnätet har legat till grund för var åtgärder och 
utbyggnad av cykelinfrastruktur ska ske. Cykelvägar och cykelbanor bör utformas för att 
ge cyklisterna en god framkomlighet, trafi ksäkerhet och bekvämlighet. För att skapa detta 
har riktlinjer för detaljutformning av cykelinfrastrukturen tagits fram. Utformningen av ny 
cykelinfrastruktur ska möta dagens behov av god framkomlighet och trafi ksäkerhet men 
även fungera i ett längre perspektiv med ett ökat cyklande. Detaljutformningen är viktig att 
beakta på såväl sträcka som i korsning.

Några av åtgärdsförslagen kräver vidare utredningar för att identifi era behov och lämp-
liga prioriteringar så att åtgärderna får största möjliga nytta för Vallentunas cyklister. En 
sammanställning av förslag till fortsatt arbete presenteras i sista kapitlet. 

Cykelvägnätet 
Cykelinfrastrukturen i Vallentuna kommun har klassifi cerats och delats upp i ett huvudväg-
nät och ett lokalvägnät. Dessutom har det pekats ut ett framtida rekreationsstråk runt Val-
lentunasjön. De föreslagna cykelvägnäten framgår av bild 21, 22 och 23. 

De tre näten fyller olika funktioner och möter olika trafi kanters behov avseende fram-
komlighet och trafi ksäkerhet. Cyklister är precis som andra trafi kantgrupper inte en ho-
mogen grupp. Trafi kkunskaperna varierar, liksom ålder och färdighet att framföra en cykel. 
Även hastigheterna varierar med allt från barn i skolåldern som cyklar i promenadtakt till 
vuxna arbetspendlare som cyklar i 30 km/h eller snabbare. I Vallentuna fi nns alla typer av 
cyklister men tre trafi kantgrupper har legat till grund för klassifi ceringen av cykelvägnätet 
och de krav på utformning som följer därav:
• Arbetspendlare
• Barn och ungdomar i skolåldern
• Rekreations- och fritidscyklister

Arbetspendlare utgör den största trafi kantgruppen och det fi nns en stor potential att fl ytta 
över resor från biltrafi ken till cykeltrafi ken. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen 
måste cykelvägnätet byggas ut och framkomligheten förbättras, vilket även visar sig i den 
enkätundersökning som kommunen låtit utföra. Drygt hälften (165 personer) av de tillfrå-
gade uppger att de skulle välja cykeln oftare om cykelvägnätet var mer sammanhängande 
och 37 procent (109 personer) om framkomligheten var bättre. 

För barn och ungdomar som inte uppnått körkortsåldern är cykeln ett viktigt transport-
medel som möjliggör resande över längre distanser. Barn och ungdomar använder cykeln 
för att ta sig till och från skolan, fritidsaktiviteter och vänner. Ett väl utbyggt cykelvägnät är 
viktigt för barn och ungdomars mobilitet. Det kan också bidra till att föräldrar i mindre ut-
sträckning väljer att skjutsa barnen korta sträckor. I ett längre perspektiv är det också viktigt 
att cykeln ses som ett naturligt transportmedel för barn och ungdomar. Personer som har 
cyklat mycket när de var unga tenderar att använda cykel oftare i vuxen ålder än de som 
inte brukade cykla som unga1. 

Rekreations- och fritidscyklisten har ett annat syfte med sin cykling än den arbetspend-
lande vardagscyklisten. Här är det själva resan som är målet med cyklingen och därför ställs 
ett annat krav på omgivningen och den upplevelse den ger. Sett ur ett hälsoperspektiv är 
rekreations- och fritidscyklister en viktig trafi kantgrupp och ett väl utbyggt cykelvägnät för 
rekreationscykling är nödvändigt för att stimulera till ett ökat cyklande. 

I Vallentuna kommun fi nns många motions- och träningscyklister som väljer att cykla 
långa sträckor på landsvägar. För denna typ av cyklister är det viktigt att huvudvägnätet 
fungerar för att sig in och ut ur tätorten på ett enkelt sätt. 

En viktig del av cykelvägnätet är möjligheten att kunna kombinera cykeln med kollek-
tivtrafi ken, framförallt för det regionala nätet. Möjligheten till kombinationsresor har stor 
betydelse för ökad andel hållbart resande. Åtgärder som möjliggör kombinationsresor är 
t.ex. cykelparkeringar vid hållplatser och stationer samt att kunna ta med cykeln ombord 
på kollektiva färdmedel, såsom Roslagsbanan. 

1 Strategier för ett ökat gående och cyklande, 2009
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Bild 21. Framtida cykelvägnät i Vallentuna tätort. Bild 23. Framtida cykelvägnät i Karby och Brottby.

Bild 22. Framtida cykelvägnät i Lindholmen.
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Regionalt vägnät
Ett regionalt cykelstråk är en korridor eller sträckning mellan utpekade regionala målpunk-
ter där behovet att upprätta ett cykelstråk för arbetspendling bedöms som viktigt. De re-
gionala cykelstråken ska utgöra ett sammanhängande regionalt nät med god koppling till 
huvud- och lokalvägnät.

Det regionala vägnätet i Vallentuna kommun innehåller två regionala cykelstråk som 
pekats ut i Stockholms läns regionala cykelplan, Arningestråket och Vallentunastråket, samt 
ett av Vallentuna och Upplands Väsby utpekat regionalt stråk, Väsbystråket. Det regionala 
cykelstråken utgör viktiga kopplingar till och från andra delar av regionen.

Huvudvägnät
Huvudvägnätet utgörs av ett grovmaskigt nät som till största delen löper längs huvudväg-
nätet för fordonstrafi ken och kopplar samman kommundelarna i gena förbindelser. Längs 
huvudvägnätet rör sig alla typer av cyklister men de är av extra stor vikt för cyklister som fär-
das längre sträckor och som har större anspråk på god framkomlighet. Huvudvägnätet, som 
i vissa relationer är detsamma som det regionala, sammanbinder Vallentuna med Upplands 
Väsby och Täby och utgör viktiga kopplingar mot övriga nordostkommuner samt Stock-
holm. Andra viktiga kopplingar är de mellan Vallentuna tätort och Lindholmen respektive 
Karby och Brottby. Huvudvägnätet skapar därmed möjlighet till arbetspendling med cykel 
över längre sträckor.

Lokalvägnät
Lokalvägnätet är fi nmaskigt och möjliggör resor inom tätorterna. Lokalvägnätet samman-
binder kommunens bostadsområden med alla typer av målpunkter så som arbetsplatser, 
skolor, service, handel och idrottsanläggningar. Lokalvägnätet är också sammanbundet 
med huvudvägnätet och fyller därför även en viktig funktion för längre resor. Längs lokal-
vägnätet rör sig alla typer av cyklister men framkomligheten är inte lika prioriterad som i 
huvudvägnätet eftersom resorna ofta är kortare. Barn och ungdomar utgör en viktig trafi -
kantgrupp och cykelbanorna bör vara utformade för att möta deras anspråk på trygghet 
och trafi ksäkerhet. Alla skolor i kommunen ska ha goda kopplingar till lokalvägnätet för att 
alla barn ska ha möjlighet att cykla till skolan. En stor del av lokalvägnätet utgörs av frilig-
gande gång- och cykelbanor och här är tryggheten extra viktig att beakta. Trafi ksäkerheten 
prioriteras i avsnitt där cyklister och motorfordon möts, exempelvis vid korsningar och i 
anslutningar till blandtrafi ksträckor. Extra viktigt är det med trafi ksäkra miljöer i anslutning 
till skolor där många barn rör sig. 

Rekreationsnät
Rekreationsnätet utgörs av rekreativa stråk som går i lugna och natursköna miljöer och 
kopplas till olika rekreativa målpunkter. Rekreationsnätet utformas för att möta behoven 
hos rekreations- och fritidscyklisten.

Förslag till fortsatt arbete
En fördjupad studie av möjliga rekreationsstråk bör utföras.

Nya cykelvägar
I det utpekade cykelvägnätet fi nns ett antal sträckor där cykelinfrastruktur idag saknas. Nya 
cykelvägar föreslås därför för att göra vägnätet mer fi nmaskigt och möjliggöra genare resvä-
gar och öka tillgängligheten i trafi ksystemet. 

Valet av föreslagna cykelvägar utgår från riktlinjer och mål i översiktsplanen och trafi k-
strategin; cykelvägnätet ska bli mer attraktivt och tillgängligheten för cykeltrafi kanter ska 
öka så att det blir lätt att förfl ytta sig mellan arbete, hem, fritidsaktiviteter och servicean-
läggningar. Hänsyn har också tagits till kommande och pågående exploateringar där för-
utsättningarna för att skapa goda cykelkopplingar bör tas till vara. Exakta sträckningar för 
nya cykelvägar studeras närmare i fördjupade översiktsplaner för respektive område. Goda 
cykelförbindelser bör särskilt beaktas vid exploateringar vid: 

• Gillinge
• Karby och Brottby
• Norra Vallentuna och Lindholmen
• Södra Vallentuna
• Centrala Vallentuna
• Kommande detaljplaner och pågående detaljplaner i tidiga skeden

Utredningsstråk
Förutom ett antal nya cykelvägar så har även fyra utredningsstråk pekats ut. Längs dessa 
stråk fi nns behov av nya, gena, kopplingar men någon exakt sträckning har inte studerats 
inom ramen för arbetet med cykelplanen då vissa stråk kräver en mer detaljerad utredning 
av sträckning, och vissa ingår i andra planer. Stråken är viktiga för att öka tillgängligheten 
och framkomligheten i huvudvägnätet och fyller en funktion för längre resor. Tre av stråken 
fi nns i den norra delen av Vallentuna tätort och det fjärde är ett stråk i Karby.

Förslag till fortsatt arbete
En fördjupad studie med val av lämpliga sträckningar för utredningsstråken bör 
utföras. 
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Utformning för framkomlig och trafi ksäker cykling
Ett attraktivt cykelvägnät med hög framkomlighet kräver att stopp och fördröjningar und-
viks. Cyklister är känsliga för omvägar och cykelvägnätet bör därför vara gent, samman-
hängande och enhetligt. Cykelbanorna ska vara utformade med tillräckliga breddmått, 
asfalterade och belysta. Hinder, tvära kurvor och siktproblem bör i största möjligaste mån 
undvikas. En cyklist som färdas i 20 km/tim och tvingas bromsa in till stillastående och där-
efter trampa upp till 20 km/tim förbrukar lika mycket energi som en cyklad sträcka på om-
kring 80 – 100 meter1. Det är därför viktigt att passager utformas på sådant sätt att cyklistens 
framkomlighet prioriteras före fordonstrafi ken. 

En majoritet av alla cykelolyckor utgörs av singelolyckor. Av de cyklister som uppsöker 
läkarvård har 8 av 10 skadats vid en singelolycka2. Orsaken till den höga andelen singelo-
lyckor kan ofta relateras till brister i vägutformning samt brister i drift- och underhåll. De 
allvarligaste typerna av cykelolyckor är kollisionsolyckor med motorfordon. Här har hastig-
heten stor inverkan på trafi ksäkerheten. Dessutom ökar risken för olyckor vid ökad hastig-
het eftersom förarens möjlighet att hinna reagera och avvärja en eventuell olycka minskar. 
Genom att utforma korsningspunkter med hastighetssäkring för motortrafi ken minskas ris-
ken för allvarliga olyckor och cyklisternas trafi ksäkerhet ökar. 

Trafi kmiljön bör utformas med de oskyddade trafi kanternas säkerhet som utgångs-
punkt. Framkomligheten och tillgängligheten i cykelvägnätet bör vara minst lika god som i 
bilvägnätet. I följande avsnitt presenteras utformningsprinciper och åtgärdsförslag för cy-
kelinfrastrukturen i Vallentuna kommun. Åtgärdsförslagen framgår av bild 27, 28 och 29. 

Bredd
1 Why Bicyclists Hate Stop Signs, 2001
2 Cyklisters olyckor och skador - en fördjupad analys, 2013

Utgångspunkt för dimensionering av huvudvägnätet är att två cyklister ska kunna mötas 
samtidigt som de passerar två gående. Lokalvägnätet ska dimensioneras så att en cyklist ska 
kunna passera två gående. De regionala cykelstråken ska följa standarden i den regionala 
cykelplanen. Den minsta godkända standarden för de regionala cykelstråken är densamma 
som huvudvägnätet nedan.

• Huvudvägnät: 2,5 m cykelbana separerad från 1,8 m gångbana, totalt 4,3 m. 
• Huvudvägnät: 2,0 m enkelriktad cykelbana separerad från 1,8 m gångbana, totalt 3,8 m.
• Lokalvägnät: 3,0 m oseparerad gång- och cykelbana.
• Avstånd till fasta hinder: exempelvis skyltar och träd ska vara minst 0,5 m. Skiljeremsa 

mellan cykelbana och kantsten ska vara 0,5 m. Om kantstensparkering förekommer bör 
skyddsremsan vara 1,0 m för att förhindra att bildörrar öppnas ut i cykelbanan. 

Åtgärd
Gång- och cykelvägar i det utpekade huvudvägnätet som inte uppfyller riktlinjerna 
för bredd åtgärdas och breddas till 4,3 m, där det är möjligt. Gång- och cykelvägar
i lokalvägnätet som är smalare än 2,5 m åtgärdas och breddas till 3,0 m, där det är 
möjligt  Fasta hinder som står för nära cykelbanan tas bort eller fl yttas till 
minst 0,5 m avstånd.

Bild 24. Gång- och cykelväg i Vallentuna tätort. Bild 25. Principsektion för huvudcykelstråk. Bild 26. Principsektion för lokalt cykelstråk.
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Bild 27. Åtgärdsförslag för Vallentuna tätort.

Bild 28. Åtgärdsförslag för Lindholmen.

Bild 29. Åtgärdsförslag för Karby och Brottby.
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Separation
Separation av gående och cyklister är av stor vikt för att öka framkomlighet, trafi ksäkerhet 
och trygghet för både gående och cyklister. Genom separation tydliggörs vilken yta som är 
avsedd för respektive trafi kantgrupp och konfl ikter kan därmed undvikas. Separation mel-
lan gående och cyklister är särskilt viktigt längs huvudvägnätet där behovet av god fram-
komlighet är som störst. Separation kan utformas enligt följande:

• Målad linje
• Olika beläggning
• Små gatsten
• Skilda banor för gång och cykel

Nivåskillnader bör inte användas som separation eftersom fotgängare riskerar att snubbla 
och cyklister att köra omkull om de kommer för nära kanten.

Åtgärd 
Gång- och cykelvägar i det utpekade huvudvägnätet som saknar separering mellan 
cyklister och fotgängare åtgärdas och förses med separering i samband med nyanlägg
ning eller breddningsåtgärder.

Linjeföring 
Cykelbanans linjeföring är viktig för cyklistens framkomlighet och kördynamik. Kurvradier 
bör inte vara mindre än 40 m för att cyklisten ska kunna bromsa utan att riskera att köra 
omkull på grund av kurvans radie. Cyklisten bör alltid ha en siktsträcka om 35 m i det mest 
ogynnsamma läget på cykelbanan. Ofta handlar det om växtlighet som skymmer en del av 
cykelbanan i exempelvis kurvor. Sikten bör vara 35 m över hela cykelbanans bredd. Vid 30 
km/h har cyklisten då 2 sekunder på sig att reagera vid ett plötsligt hinder och ändå hinna 
bromsa bekvämt. 

Åtgärd 
Vid nyanläggning av cykelbanor ska kraven på linjeföring uppfyllas. Befi ntliga cykel
banor med tvära kurvor åtgärdas i första hand med siktförbättring genom 
vegetationsröjning. Vid breddning av befi ntliga cykelbanor bör tvära kurvor åtgärdas. 

Bild 30. Exempel på tydlig separering mellan gångbana och cykelbana.

Bild 31. Exempel på linjeföring med god sikt.
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Passager
Korsningspunkter
Korsningspunkter utformas på ett sådant sätt att cykeltrafi kens framkomlighet och trafi ksä-
kerhet prioriteras. 

Längs huvudvägnätet utformas passager med hastighetssäkring och genomgående cy-
kelbana där korsande biltrafi k lämnar företräde för cyklister. Det samma gäller vid in- och 
utfarter från fastigheter där cyklisterna ska ges företräde gentemot korsande fordonstrafi k.
Längs lokalvägnätet ska passager vara utformade med hastighetssäkring så att god trafi ksä-
kerhet uppnås i hela nätet. 

Principlösningar för passageutformning i huvudvägnätet redovisas i bild 32 och 33.

Åtgärd
Samtliga passager i huvudvägnätet och lokalvägnätet åtgärdas enligt 
principskisserna.

Trafi ksignaler
För att åstadkomma god framkomlighet för cyklister i signalreglerade korsningar ska de 
utrustas med separata cykelsignaler. För att undvika onödiga fördröjningar ska de program-
meras med s.k. överanmälan där cykelsignalen blir grön så fort medlöpande biltrafi k får 
grönt. Dessutom ska cyklister detekteras så att cyklisten slipper stanna och trycka på en 
knapp för att få grönt ljus. 

Åtgärd
Vid nyanläggning av trafi ksignaler utrustas de med separat cykelsignal och 
programmeras med överanmälan och detektering. 

Bild 32. Principskiss av upphöjd gång- och cykelöverfart med väjningsplikt för 

fordonstrafi ken.

Bild 33. Principskiss av genomgående gång- och cykelbana.
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Bommar och hinder
Bommar och hinder i cykelvägnätet ska så långt som möjligt undvikas. Där hinder bedöms 
nödvändigt ur trafi ksäkerhetssynpunkt ska de anpassas för cykeltrafi k. Utgångspunkten bör 
vara att cykeltrafi kens framkomlighet och trafi ksäkerhet inte ska påverkas av hindren. Utpla-
cering av nya hinder ska alltid föregås av en utredning där behovet fastställs utifrån cyklis-
ters och fotgängares anspråk på god framkomlighet och trafi ksäkerhet.

Förslag till fortsatt arbete 
Behov av befi ntliga hinder i cykelvägnätet bör studeras i en separat utredning. 
Hinder som inte bedöms nödvändiga tas bort. Hinder som bedöms nödvändiga 
anpassas för cykeltrafi ken.

Belysning
Cykelvägnätet ska ha god och kontinuerlig belysning för att möjliggöra cykling i mörker. 
God belysning är viktigt för såväl framkomlighet och trafi ksäkerhet som trygghet. I det be-
lysningsprogram som kommunen tagit fram anges att stråk där människor vistas bör priori-
teras i upplevelsen framför zoner för biltrafi k.

Gång- och cykelbanor ska ha separat belysning. Armaturens placering och ljusbild ska 
vara anpassad efter trafi kanterna. Armaturerna ska ha bästa möjliga avbländning och ljus-
punktshöjder ska vara 3 – 4,5 m. Belysningsstolpar placeras så att de inte medför risk för 
påkörning. Spilljus från intilliggande gata får inte vara den enda ljuskällan eftersom belys-
ningen då riskerar att bli ojämn och otillräcklig på cykelvägen.

Belysningen är extra viktig på platser där oskyddade trafi kanter och fordonstrafi k blan-
das. Vid passager ska ett bra ljus tillgodoses så att cyklisterna tydligt syns. Detta uppnås 
genom att den horisontella ljusnivån är högre än på gatan i övrigt. 

God belysning i gång- cykeltunnlar är viktigt för tryggheten längs cykelvägnätet. Be-
lysningen får inte vara för stark så att omgivningen utanför tunneln uppfattas som mörk 
och försvårar sikten. Längs sträckor som går genom park- och naturmark är det viktigt att 
växtligheten inte försämrar ljusbilden.
 

Åtgärd
Samtliga cykelvägar i det utpekade cykelvägnätet som saknar belysning åtgärdas och 
förses med belysning i enlighet med Belysningsprogrammet. Befi ntlig belysning 
kompletteras och förstärks på sträckor där det behövs.

Förslag till fortsatt arbete
En fördjupad belysningsinventering bör utföras för att kartlägga behovet av 
kompletterande och förstärkt belysning på cykelvägnätet.

Bild 34. Exempel på hinder för biltrafi ken som anpassats för cykeltrafi k. Foto: Fietsberaad. 

Bild 35. Exempel på belysning avsedd för fotgängare och cyklister istället för biltrafi k. Foto: 

Linköpings tekniska förvaltning.
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Beläggning
Samtliga cykelvägar i det utpekade cykelvägnätet ska vara asfalterade. Grusade cykelvägar 
försämrar trafi ksäkerheten, framkomligheten och körkomforten. Ca 25 procent av alla cy-
klister som skadas i trafi kolyckor anger att orsaken till olyckan berodde på ojämn vägyta1. 
Många kommuninvånare har också framfört önskemål om att grusade cykelvägar bör asfal-
teras för att underlätta cykling. 

Åtgärd 
Grusade cykelvägar i det utpekade cykelvägnätet åtgärdas genom asfaltering.

Busshållplatser
Hållplatsområden bör utformas så att cykeltrafi ken påverkas i så liten utsträckning som 
möjligt. Cykelbana dras alltid bakom hållplats för att undvika konfl ikter mellan bussrese-
närer och cyklister. Det är viktigt att det fi nns tillräckligt utrymme mellan cykelbana och 
hållplats. Staket bör användas för att hindra avstigande bussresenärer att kliva rakt ut i cy-
kelbanan. Eventuellt väderskydd placeras så att det inte skymmer sikten för cyklisterna eller 
medför risk för påkörning. Kurvradier i anslutning till hållplats görs generösa för att under-
lätta passage. 

Åtgärd 
Busshållplatser med bristande utformning åtgärdas. Vid nyanläggning av busshåll-
platser eller vid uppförande av väderskydd beaktas cykeltrafi kens utrymmesbehov. 

1 Trafi ksäkra staden, 2013

Bild 36. Exempel på busshållplats med gott om 

utrymme för cykelbanan.

Cykelparkering 
Varje cykelresa startar och slutar med en parkerad cykel. Cykelparkering ska fi nnas vid alla vik-
tiga off entliga målpunkter i kommunen. För att underlätta kombinationsresor med cykel och 
kollektivtrafi k bör det fi nnas parkeringsmöjligheter vid alla större hållplatser och stationer. 

Parkeringarna ska vara placerade så nära målpunkten som möjligt. Om avståndet mel-
lan parkering och målpunkt är för långt väljer många att parkera sina cyklar på andra platser. 
Parkeringarna ska ha god kapacitet så att det alltid fi nns möjlighet att hitta en ledig plats. 
Cykelparkeringar på platser där cyklar står parkerade en längre tid, exempelvis i anslutning 
till kollektivtrafi ken, bör vara utformade med väderskydd för att skydda cyklarna från ne-
derbörd. Det är också viktigt att cykelparkeringarna är tydligt avgränsade för att hindra att 
cyklar sväller ut på omgivande ytor. 

Cykelställen ska medge fastlåsning av cykelramen för att minimera risken för stöld. God 
belysning är också viktigt för att förebygga stölder. Om möjligt bör cykelparkeringar lo-
kaliseras så att de blir ”informellt bevakade”, d.v.s. att de är synliga från platser där många 
personer rör sig.

Åtgärd
Befi ntliga cykelparkeringar vid viktiga målpunkter med bristfälliga cykelställ åtgärdas. 
Framhjulsställ byts ut till cykelställ av pollartyp. Överbelagda cykelparkeringar byggs 
ut för att klara en 50-procentig ökning av antalet parkerade cyklar. Övergivna cyklar 
bör kontinuerligt tas bort för att frigöra parkeringar och för att undvika att parkerings
platserna ser skräpiga ut. 

Förslag till fortsatt arbete 
En fördjupad cykelparkeringsplan bör tas fram. 

Parkeringsnorm 
Vid nyanläggning av cykelparkering ska följande parkeringsnormer användas som riktvärde 
för antalet parkeringsplatser. 

• Arbetsplatser: 0,4 parkeringsplatser/anställd.
• Handel: 20 parkeringsplatser/1000 m2 handelsyta.
• Skolor: 0,8 parkeringsplatser/elev.
• Kollektivtrafi k: 0,1 parkeringsplatser/påstigande resenär.
• Flerbostadshus: 2,5 parkeringsplatser/lägenhet (varav 1 parkeringsplats/lägenhet i lås-

bart förråd).

För enbostadshus används inte parkeringsnorm. Boende i enbostadshus parkerar sina cyk-
lar så som de fi nner lämpligt inom den egna tomten. 

Bild 37. Exempel på väderskyddad 

cykelparkering med möjlighet till fastlåsning av 

cykelramen.
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Servicestationer och pumpar
Precis som bilar behöver cyklar servas och underhållas för att fortsätta rulla. För att möjlig-
göra enklare service och pumpning av däck bör det fi nnas servicestationer på utvalda plat-
ser runt om i kommunen. Servicestationerna bör vara försedda med verktyg för justering av 
växlar och bromsar samt kompressorpump för att enkelt kunna pumpa däck.

Åtgärd 
Servicestationer med pump och verktyg placeras ut vid Centrum och 
i anslutning till cykelparkeringar vid Roslagsbanans stationer.

Cykelvägvisning
Längs huvudvägnätet ska viktiga målpunkter vägvisas med avstånd och riktning. Vägvisning 
bör fi nnas på alla platser där tvivel om vägval kan uppstå. Förutom att hjälpa cyklisten att 
hitta till rätt plats är vägvisningen även viktig för att tydliggöra att det fi nns ett huvudvägnät 
som är prioriterat. Vägvisningsskyltar ska vara tydligt placerade och utformade med text 
som är tillräckligt stor för att det ska gå att läsa skyltarna i farten på samma sätt som för 
fordonstrafi kens vägvisning. 

En cykelvägvisningsplan har utarbetats i samband med denna cykelplan. Cykelvägvis-
ningsplanen hanterar nuvarande cykelvägnät. Vid utbyggnad av cykelvägnätet bör cykel-
vägvisningsplanen uppdateras så att nya cykelvägar blir vägvisade. Cykelvägvisning ska ske 
enligt vägmärkesförordningen.

Åtgärd 
Nuvarande cykelvägnät bör åtgärdas med cykelvägvisning enligt 
cykelvägvisningsplanen.

Drift och underhåll 
Drift och underhåll av cykelvägnätet är viktigt för att upprätthålla god trafi ksäkerhet och 
framkomlighet under hela året. Drygt 40 procent av alla singelolyckor på cykel kan härledas 
till brister i drift och underhåll1. Studier av vintercykling visar att restiden under vintern kan 
öka så mycket som 30-60 procent på grund av brister i vinterväghållningen2. 

Trots detta ges cykeltrafi ken generellt låg prioritet när det gäller drifts- och underhålls-
åtgärder. För att lyfta cykeln till ett attraktivt transportmedel som kan konkurrera med bil-
trafi ken är det därför viktigt att höja drift- och underhållsstandarden. De funktionskrav som 
ställs på drifts- och underhållsåtgärder måste ta sin utgångspunkt i cyklisternas behov av 
god trafi ksäkerhet och framkomlighet. 

1 Tema Cykel – skadade cyklister, 2009
2 Cykelframkomlighet vintertid 2010

Fordon och utrustning bör vara anpassade för cykelvägar så att de tar sig fram överallt 
och kan utföra åtgärder med önskat resultat. Fordonen får inte vara för tunga med risk att 
lämna skador på infrastrukturen. Under de senaste åren har nya metoder och utrustningar 
för vinterväghållning utvecklats som visar på stor potential för eff ektivare snöröjning som 
är bättre anpassad för cyklistens behov. Väghållaren bör regelbundet se över och utveckla 
fordon och utrustning av cykelvägnätet för att säkerställa god framkomlighet och trafi ksä-
kerhet året runt. Sedan en tid tillbaka utför ett antal kommuner vinterväghållning med hjälp 
av en så kallad sopsaltare. Metoden innebär att cykelbanan sopas fri från snö samtidigt som 
en saltlakelösning sprids över cykelbanan. Metoden har visat sig fungera avsevärt bättre än 
traditionell vinterväghållning. 

I cykelplanen anges riktlinjerna för drift och underhåll av cykelvägnätet i kommunen. 
Åtgärder bör i första hand prioriteras i huvudvägnätet där behoven av god framkomlighet 
är som störst. Utförandetider ska ses som minimikrav men att målsättningen är högre, fram-
förallt vid åtgärder som utförs dagtid.

Bild 38. Exempel på cykelparkering i lövsamling. Foto: Vallentuna kommun.
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Tillsyn av cykelvägnätet
Kontinuerlig tillsyn av cykelvägnätet är avgörande för att uppnå en god nivå på drift och 
underhåll. Beläggningsskador, växtlighet som skymmer sikten, trasig belysning och liknande 
akuta brister kan upptäckas i tid och åtgärdas innan cyklisterna hunnit påverkas. Kontroll av 
snöröjning och sandupptag ger en bild av hur upphandlade funktioner utförs. All planering 
av drift och underhållsåtgärder bör utgå från nuläget genom kontinuerlig tillsyn.

Vinterväghållning
Cykling på vintern kan aldrig bli samma sak som cykling på sommaren, men med god vin-
terväghållning möjliggörs resor med cykel året runt. Vinterväghållning är den driftåtgärd 
som har störst betydelse för framkomligheten i cykelvägnätet. Redan vid 3 cm snödjup 
börjar det bli svårt att ta sig fram med cykel. Därför är det viktigt att snöröjningen startar i 
god tid innan cykelbanorna är översnöade. Snöröjning bör utföras så att cykelbanorna är 
åtgärdade i tid till morgon- och eftermiddagsrusningen. Gång- och cykelbanan ska plogas i 
dess fulla bredd och vallar bör inte lämnas kvar. 

Bild 39. Sopsaltare snöröjer cykelbana i Stockholms stad.

Åtgärd
Tillsyn av cykelvägnätet. Huvudcykelnätet bör kontrolleras 1 gång/månad och 
lokalvägnätet 2 gånger/år. Stickprov av snöröjningen och sandupptagning bör göras
ett par gånger/år.

Halkbekämpning bör utföras när risk för halka föreligger. Särskilt viktigt är det att halk-
bekämpning utförs vid växlande väderlek med återfrysningar. Den sand som används ska 
vara anpassad för cykelbanor utan risk att orsaka punktering. 

Moddning är viktigt att utföra mellan snöfallen för att bibehålla god framkomlighet. 
Snömodden kan bli besvärlig med spårbildning vid återfrysningar efter mildväder. 

Vid perioder med milt väder kan cykelbanorna snabbt bli snö och isfria. För att undvika 
olyckor är det viktigt att sand sopas bort när den inte behövs. 

Åtgärd
Vid kommande upphandling av driftsentreprenad bör följande beaktas:
Snöröjningen bör vara genomförd inför de tider under dygnet då cykeltalet är
som högst, med prioritet på huvudcykelnätet. Vid halkrisk bör halkbekämning
påbörjas omedelbart. Moddning utförs vid behov. 

Barmarksväghållning 
Sand och grus från vinterns halkbekämpning utgör ett problem när snö och is smälter. Kvar-
liggande sand och grus på cykelbanorna är en trafi kfara då det medför risk för omkullkör-
ningar. På hösten utgör lövfällningen en halkrisk för cyklister, särskilt besvärligt blir det vid 
blöt väderlek då löven utgör en påtaglig risk för omkullköring. Vegetation som växer in i 
cykelvägen innebär att sikten försämras och att den tillgängliga ytan minskar. Detta kan leda 
till en ökad risk för kollisioner samt att framkomligheten begränsas. 

Skador i vägbanan så som sprickor och potthål kan orsaka stora problem för cyklister 
med risk för omkullkörning om hjulen fastnar. Skador bör därför åtgärdas så snart de upp-
täcks. 

Åtgärd
Sandupptagning avslutas senast den 15 april, senareläggs vid vinterväglag, utförs inom
2 veckor. Sandupptagningen bör sedan ske 1 gång/månad, samt vid behov.
Vegetations- och slåtterröjning utförs 3 gånger/år, samt vid behov. En fri höjd på 3 m
och 1 m i sida om cykelvägen ska upprätthållas. I anslutning till korsningar och 
passager ska sidoområden röjas för att öka sikten. Beläggningsskador såsom sprickor 
med bredd >5 mm och potthål > 50 mm åtgärdas inom 5 arbetsdagar efter upptäckt.
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Arbete på cykelvägar
Vid arbeten på och omkring cykelvägar är det viktigt att beakta cykeltrafi kens behov av 
trafi ksäker och framkomlig omledning. 

Förslag till fortsatt arbete 
Framtagande av råd och riktlinjer för att hantera cykling vid vägarbeten.

Felanmälan
För att möjligöra snabba drift- och underhållsåtgärder är det viktigt att brukarna kan rap-
portera skador och problem i cykelvägnätet. Dagens smarta telefoner gör det enkelt för 
brukarna att skicka foton och positioneringsdata som visar skadan eller problemet tillsam-
mans med en exakt position som anger var fotot är taget. 
 

Förslag till fortsatt arbete
Framtagande av en rutin för att rapportera skador och problem i cykelvägnätet. 

Mätning av cykeltrafi ken
I Trafi kstrategin beskrivs målet att cykeltrafi kens andel av det totala resandet ska öka. För att 
kunna följa utvecklingen av cykeltrafi ken bör trafi kmätningar samt studier av beläggningen 
på cykelparkeringar utföras kontinuerligt. Cykelräkningar och trafi kmätningar kan visa på 
eff ekten av olika åtgärder, både påverkans- och infrastrukturåtgärder. 

För att nå tillförlitliga resultat och för att kunna följa utvecklingen av cykeltrafi ken över 
tid är det viktigt att mätningarna utförs på samma sätt och vid samma platser varje gång. 
Även bearbetning av data och dokumentation ska genomföras på liknande sätt så att skill-
nader och trender kan utläsas ur resultatet. 

För korttidsmätning, främst manuella räkningar, rekommenderas att mätning görs un-
der 2-4 veckor så att vädret ska ha så liten inverkan på resultatet som möjligt. Mätningarna 
bör utföras när klimatet för cykling är som bäst, på våren och hösten. Mätning vid fasta 
stationer kan utföras året runt och är lämpliga för att fånga årstidvariationerna. 

Mätmetoder
Det fi nns i huvudsak två olika metoder för att genomföra cykelfl ödesmätningar; manuella 
räkningar eller mätningar med teknisk utrustning vid fasta stationer. Det fi nns fl era olika 
metoder för mätning med teknisk utrustning. Metoderna är av varierande kvalitet och fl era 
är under utveckling för att förbättras och bli pålitligare. I tabell 2 presenteras de olika mät-
metoder som kan användas. 

Utrustning Kort teknisk 

beskrivning

Fördelar Nackdelar

Manuella 
mätningar

Fältpersonal räknar. Ger exakta data. Går att 
utökas med t.ex. information 
om hjälmanvändning.

Resurskrävande. 

Radar Skickar ut strålning vars 
signal refl ekteras tillbaka.

Enkel att installera. God 
detekteringsförmåga. Håller 
länge, kräver litet underhåll.

Svårt att separera olika tra-
fi kantgrupper t.ex. cyklister 
och gående.

Infrarödstrålning 
(IR) aktiv

Skickar ut strålning vars 
signal refl ekteras tillbaka.

Enkel att installera. God 
detekteringsförmåga. Håller 
länge, kräver litet underhåll.

Svårt att separera olika tra-
fi kantgrupper t.ex. cyklister 
och gående.

Pneumatisk slang Två slangar inkopplade i 
mätutrustning. Detektering 
via förändring i lufttryck.

Bra detekteringsförmåga. Utsätts för slitage av trafi ken, 
lämplig för korttidsmät-
ning. Risk för skadegörelse. 
Olämplig vintertid.

Induktiv slinga Metalldetektor. Slinga ned-
fräst i vägen. Detektering via 
Inducering.

Håller länge, kräver litet 
underhåll.

Kräver tillstånd för nedfräs-
ning. Detekterar metall, kan 
ge bortfall vid aluminium 
och kolfi bercyklar. Risk för 
detektering av barnvagnar. 
Kan underdetektera vid höga 
fl öden.

Fiberoptisk kabel Optisk detektering. Ytligt 
nedfräst i vägbanan. Detek-
tering via nedgång av optisk 
överföring.

Bra detekteringsförmåga. Kräver tillstånd för nedfräs-
ning. Fungerar inte vid snö 
och is.

Videotolkning Bildanalysprogram kopplas 
till videokamera.

Kan separera gående och 
cyklister.

Klarar inte att detektera vid 
t.ex. snöfall. Kräver tillstånd 
för fi lmning.

Tabell 2. Metoder för trafi kmätning. 
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Mätplatser
Mätplatser bör väljas som är representativa för hela kommunen. Det bör vara platser i an-
slutning till centrum, utmed huvudleder som leder in, ut och genom kommunen, starka 
kopplingar mellan huvudcykelstråk och ev. andra intressanta platser. En fast mätstation, så 
kallad cykelbarometer, kommunicerar hur cykelanvändandet i kommunen utvecklas och 
är viktig för att marknadsföra cykeln som transportmedel. En placering nära centrum där 
många människor rör sig är därför lämplig. I takt med att cykelvägnätet byggs ut och nya 
cykelvägar tillkommer kan antal mätpunkter behöva utökas. I samband med cykelplanens 
inventeringsarbete har lämpliga platser för cykelmätningar identifi erats.

Åtgärd
Cykelmätningar utförs vid följande platser:
• Huvudstråk mot Lindholmen utmed Lindholmsvägen norr om Vallentuna tätort
• Huvudstråk mot Karby och Brottby utmed Lindholmsvägen vid Vallentuna IP
• Huvudstråk mot Täby utmed Stockholmsvägen
• Huvudstråk mot Täby utmed Roslagsbanan
• Huvudstråk mot Upplands Väsby utmed väg 268
• Huvudstråk mot Centrum utmed Stockholmsvägen 
• Gång- och cykeltunnel under väg 268 öster om trafi kplats Vallentuna
• Norr om Vallentuna C väster om spåret
• Norr om Vallentuna C öster om spåret
• Fast mätstation i centrum, på den västra sidan om stationen utmed Banvägen

Mätning av parkerade cyklar
Utöver cykelmätningar i cykelvägnätet är det viktigt att studera beläggning på cykelparke-
ringar för att få en bild av vilka målpunkter som cyklisterna besöker. Det ger ett komple-
ment till cykelmätningarna och informationen kan användas vid prioritering av åtgärder i 
cykelinfrastrukturen. Antal parkerade cyklar bör i första hand inventeras i centrumområdet 
och vid kollektivtrafi knoder; alla stationer utmed Roslagsbanan samt några utvalda buss-
hållplatser. 

Åtgärd
Cykelräkningar utförs vid följande cykelparkeringar:
• Samtliga cykelparkeringar i Vallentuna centrum
• Station Vallentuna C
• Ormsta station
• Bällsta station
• Kragstalund station
• Molnby station
• Lindholmen station 
• Samtliga busshållplatser utmed Stockholmsvägen
• Busshållplats vid Arningevägen/Bällstavägen
• Cykelparkering vid busshållplatser vid E18 i Karby

Förslag till fortsatt arbete
En plan för cykelmätningar och cykelräkningar bör tas fram. 
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Prioritering av åtgärder
Föreslagna åtgärder i cykelvägnätet har prioriterats för att ge största möjliga nytta för kom-
munens cyklister. Åtgärderna koncentreras till avsnitt med många cyklister och där behoven 
av förbättrad trafi ksäkerhet och framkomlighet är som störst. Sträckor med saknad cykelin-
frastruktur är också viktiga att prioritera för att förbättra tillgängligheten i cykelvägnätet. De 
viktigaste kriterierna vid prioritering av åtgärder är:

• Trafi kmängd
• Trafi ksäkerhet
• Framkomlighet
• Behov av nya cykelvägar

Prioriteringsordningen anger ingen exakt utbyggnadsplan eftersom utbyggnaden av cykel-
vägnätet kommer att påverkas av många faktorer. Exploateringar, andra vägarbeten och 
reinvesteringar kan möjliggöra utbyggnaden av enskilda sträckor eller punktåtgärder med 
lägre prioritering. Ett framtagande av namngivna prioriterade åtgärder bör tas fram varje 
år och kopplas samman med kommunplanen, prioriteringarna bör avse en 3-års period. 

Passager
Åtgärder av passager prioriteras i fyra nivåer. Inventeringen av cykelparkeringar visade att 
de största målpunkterna utgörs av skolor, stationer längs Roslagsbanan och Vallentuna 
centrum. För att styra åtgärder till områden där fl est cyklister rör sig prioriteras vägavsnitt 
som ligger inom 500 m radie från skolor och stationer, respektive 1000 m från centrum. 
Passager längs dessa avsnitt prioriteras i sin tur med avseende på typ av vägnät så att pas-
sager i huvudvägnätet prioriteras före passager i lokalvägnätet. Övriga delar av cykelväg-
nätet hanteras på samma sätt så att passager i huvudvägnätet prioriteras före passager i 
lokalvägnätet. 

1. Passager inom en radie om 500 m från skolor och stationer, respektive 1000 m från centr-
um i huvudvägnätet.
2. Passager inom en radie om 500 m från skolor och stationer, respektive 1000 m från centr-
um i lokalvägnätet.
3. Passager utom ovan nämnda radier i huvudvägnätet.
4. Passager utom ovan nämnda radier i lokalvägnätet.

Nyanläggning 
Nyanläggning av cykelbanor prioriteras i två nivåer. I första hand prioriteras nyanläggning 
av avsnitt som hör till huvudvägnätet inklusive de regionala cykelstråken. Dessa sträckor är 
viktiga för att åstadkomma ett sammanhängande system med god tillgänglighet och fram-
komlighet i hela vägnätet då de skapar möjlighet till pendling med cykel på längre resor. I 
andra hand prioriteras avsnitt som hör till lokalvägnätet och som påverkar tillgängligheten 
och framkomligheten mer lokalt. 

1. Nyanläggning av avsnitt i huvudvägnätet, inklusive de regionala stråken.
2. Nyanläggning av avsnitt i lokalvägnätet.

Breddning 
Breddningsåtgärder prioriteras i tre nivåer. Breddning av huvudvägnätet prioriteras före 
breddning av lokalvägnätet. I första hand prioriteras framkomligheten på avsnitt där fl est 
cyklister rör sig och huvudvägnätet har därför delats in i två nivåer. 

1. Breddning av huvudvägnätet där fl est cyklister rör sig.
2. Breddning av övriga huvudvägnätet.
3. Breddning av lokalvägnätet.

Övriga åtgärder
Övriga insatser i cykelvägnätet så som åtgärder av hinder, slyröjning, beläggningsåtgärder 
och anläggande av belysning prioriteras i två nivåer. Åtgärder i huvudvägnätet prioriteras 
före åtgärder i lokalvägnätet. 

1. Övriga åtgärder i huvudvägnätet.
2. Övriga åtgärder i lokalvägnätet.
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Kostnadsuppskattning
Kostnader för infrastrukturåtgärder 
Cykelplanens genomförande kräver omfattande investeringar. En översiktlig kostnads-
bedömning har tagits fram med hjälp av schablonkostnader för de olika åtgärdstyperna. 
Åtgärdstyperna har kvantifi erats och schablonkostnaderna kan justeras i takt med ut-
byggnaden av infrastrukturen så att kostnadsbedömningen hålls aktuell genom planens 
genomförande.

Uppskattade kostnader baseras på tidigare utredningar och genomförda åtgärder. Kost-
naderna i tabell 3 omfattar endast anläggningskostnader. Ett tillägg på ca 40 procent bör 
göras för utredning, byggledning, projektering och ändring- och tilläggsarbeten, däri ingår 
inte kostnader för markintrång och tid för tjänstemän.

Kostnaden för samtliga åtgärder, som föreslås i cykelplanen är drygt 221 miljoner kr. Ge-
nomförandetiden är till år 2030, vilket ger en årlig kostnad på upp mot 15 miljoner kronor 
för anläggningskostnader.

Kostnader för drift och underhåll
Kostnaden för förbättrad drift- och underhåll av cykelvägnätet är svår att uppskatta. De 
yttre faktorerna påverkar kostnaden i hög grad. En grov uppskattning är att kostnaderna 
ökar med 10-20 procent om åtgärderna för förbättrad drift och underhåll genomförs.

Budgeten för drift och underhåll måste också utökas i takt med att cykelvägnätet byggs 
ut. En schablonkostnad för tillkommande kostnader som baseras på aktuell drift- och un-
derhållsbudget i relation till cykelvägnätets totala längd kan användas. Om cykelvägnätets 
totala längd idag uppgår till 55 km innebär en utbyggnad med 1 km att drift och underhålls-
budgeten borde utökas med minst 1,8 procent. 

Åtgärd Antal Schablonkostnad Summa

Passage i huvudvägnätet 
(hastighetssäkrad, 

genomgående cykelbana)

40 st 50 000 kr 2 000 000 kr

Passage i lokalvägnät 46 st 10 000 kr 460 000 kr

Nyanläggning 
huvudvägnät

16,3 km 5 000 kr/m 81 500 000 kr

Nyanläggning 
lokalvägnät

12,3 km 3 300 kr/m 40 590 000 kr

Nyanläggning 
regionala stråk

4,4 km 5 000 kr/m 22 000 000 kr

Breddning i huvudvägnät 20,3 km 2 000 kr/m 40 600 000 kr

Breddning i lokalvägnät 2,9 km 1 000 kr/m 2 900 000 kr

Breddning i huvudvägnät 
(regionalt stråk)

2,8 km 2 000 kr/m 5 600 000 kr

Åtgärder av hinder 56 st 2 000 kr/st 110 000 kr

Belysning (c/c 25 m) 5,2 km 600 kr/m 3 120 000 kr

Belysning (c/c 25 m) vid 
nyanläggning 

33 km 600 kr/m 19 800 000 kr

Beläggningsåtgärder 2125 kvm 150 kr/kvm 320 000 kr

Cykelvägvisning 
(stolpe med skylt)

150 st 5000 kr 750 000 kr

Nya cykelställ 1000 st 1 500 kr/plats 1 500 000 kr

Total kostnad 221 250 000 kr

Tabell 3. Sammanfattning av uppskattade kostnader vid anläggning.
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I detta kapitel presenteras förslag till fortsatt arbete för att förverkliga cykelplanens alla de-
lar och främja en säker och ökad cykling i Vallentuna kommun. Några av åtgärdsförslagen i 
cykelplanen kräver vidare utredningar för att identifi era behov och lämpliga prioriteringar 
så att åtgärderna får största möjliga nytta för Vallentuna kommuns cyklister. För att cykel-
planen ska fungera som ett vägledande dokument i samhällsplaneringen och i utvecklingen 
av Vallentuna kommuns infrastruktur måste den spridas och accepteras i den egna organi-
sationen och bland kommuninvånarna. Strategier för marknadsföring och påverkansåtgär-
der är därför viktiga att ta fram. De samhällsekonomiska konsekvenserna av genomförandet 
av planen bör också utredas. 

Studie av utredningsstråk
En fördjupad studie av utredningsstråken bör utföras med syfte att identifi era lämpliga 
sträckningar. Det är viktigt att mark kan reserveras för cykelbanorna inför kommande ex-
ploateringar så att stråken kan byggas ut när tillfälle ges. 

Studie av rekreationsstråk
En fördjupad studie av möjliga rekreationsstråk bör utföras med syfte att identifi era lämp-
liga sträckningar. I nuläget fi nns endast ett rekreationsstråk runt Vallentunasjön utpekat. 
Det är viktigt att mark kan reserveras för cykelbanorna inför kommande exploateringar. 
Vallentuna kommun har rika natur- och kulturvärden och det fi nns en potential att skapa 
attraktiva rekreationsstråk.

Fördjupad cykelparkeringsplan
En fördjupad cykelparkeringsplan bör tas fram. Planen ska peka ut samtliga platser med be-
hov av åtgärder, vilken typ av cykelställ som ska användas, lämplig placering och kapacitet. 
Planen bör föregås av en behovsstudie med en heltäckande inventering av parkeringssitua-
tionen i kommunen.

Utredning av bommar och hinder
I Vallentuna kommuns cykelvägnät fi nns ett stort antal hinder på cykelbanorna. Behovet av 
dessa hinder bör studeras i en separat utredning. Hinder som inte bedöms nödvändiga bör 
tas bort för att underlätta framkomligheten för cykeltrafi ken.

Riktlinjer för utformning av trafi ksäkra hinder bör tas fram. I de fall där hindren används 
för att hindra biltrafi ken bör de utformas på ett sätt som inte påverkar cykeltrafi kens fram-
komlighet. Hinder som syftar till att sänka hastigheten eller öka cyklisternas uppmärksam-
het bör utformas så att de inte medför någon trafi ksäkerhetsrisk. 

Belysningsinventering
En fördjupad belysningsinventering bör utföras för att kartlägga behovet av åtgärder för 
förbättrad belysning längs det utpekade cykelvägnätet. 

Plan för cykelmätningar
Tidpunkter och omfattning av trafi kmätningar och cykelräkningar behöver beslutas. Lämp-
lig mätmetod för trafi kmätningar behöver identifi eras. En mall för dokumentation behöver 
tas fram. Mätplatser har tagits fram baserat på dagens cykelvägnät och kan behöva uppda-
teras i takt med att cykelvägnätet byggs ut. 

System för felanmälan
För att möjligöra snabba drift- och underhållsåtgärder är det viktigt att brukarna kan rap-
portera skador och problem i cykelvägnätet. En rutin som brukarna kan använda för att 
rapportera skador och problem i cykelvägnätet bör därför tas fram.

Sammanställning av förslag till fortsatt arbete
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Riktlinjer för vägarbeten 
Kommunen bör ta fram råd och riktlinjer för hur arbeten på och kring cykelvägar ska utföras 
för att säkerställa cykeltrafi kens framkomlighet och säkerhet under byggtiden. Trafi kanord-
ningsplaner (TA-planer) som tar hänsyn till de oskyddade trafi kanternas intressen är viktigt 
för att främja gång- och cykeltrafi ken. Omledning och vägvisning av cykeltrafi ken samt has-
tighetssänkning av biltrafi ken är exempel på nödvändiga åtgärder som ibland glöms bort. 
Med tydligare riktlinjer för TA-planernas innehåll samt bättre kontroll av att gång- och cy-
keltrafi ken hanteras i TA-planer kan detta undvikas. 

Strategier för Mobility Management 
En viktig del för att öka antalet cyklister i Vallentuna är att kommunen arbetar med påver-
kansåtgärder, så kallat Mobility Management (MM). 

Riktlinjer och rekommendationer gällande kommunens arbete med MM som rör cykel 
bör utarbetas. Här ingår underlag som kan användas för att öka kunskap och medvetenhet 
hos enskilda trafi kanter om vilka konsekvenser, på personlig nivå och för samhället, olika val 
av transporter har. Arbetet bör utgå från en omvärldsstudie av kommunala MM-åtgärder 
och projekt riktade mot enskilda arbetsgivare eller arbetsplatsområden.

Marknadsföring av planen
För att cykelplanen ska fungera som ett vägledande dokument för all samhällsplanering i 
kommunen är det viktigt att den marknadsförs bland de som verkar inom området. Be-
rörda politiker, tjänstemän och konsulter bör känna till och använda sig av de riktlinjer för 
utvecklingen av cykelinfrastrukturen som anges i planen. En strategi för hur cykelplanen ska 
marknadsföras bör därför utarbetas. 

Samhällsekonomisk analys
Investeringar i cykelinfrastruktur har visat god samhällsekonomisk lönsamhet. En samhälls-
ekonomisk analys av åtgärderna i cykelplanen bör utföras. Analysen kan utgöra ett viktigt 
underlag för kommunens framtida infrastrukturinvesteringar och ge svar på vilka åtgärder 
som bör prioriteras. 
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