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innebär en helt ny koppling för gående och cyklister. 
Totalt föreslås åtgärder för 27 miljoner kronor, 
exklusive projekterings- och byggherrekostnader, 
eller kostnad för eventuell markinlösen. 

En samhällsekonomisk kalkyl har tagits fram 
som visar att de föreslagna åtgärderna är mycket 
lönsamma, med en nettonuvärdeskvot (NNK) 
på minst 2, vilket till stor del kan förklaras av 
kraftiga restidsvinster i cykelvägnätet. Den största 
effekten skapas av restidsvinster, men även 
folkhälsoeffekterna är mycket positiva.

Cykelstråket bedöms ha stor potential att skapa en 
överflyttning från bil till cykel eftersom det innebär 
en betydligt kortare resväg än nuvarande cykelstråk. 
En potentialstudie visar att mellan 700 och 4000 
cyklister kan komma att nyttja stråket om efter 
utbyggnad.

Ambitionen med åtgärdsförslaget är att det ska ligga 
till grund för fortsatt projektering och utbyggnad. 
Det är väghållaren som ansvarar för detta, vilket i 
detta fallet är kommunerna Södertälje och Salem. 
En fortsatt dialog är viktig mellan kommunen 
och Trafikverket kring de sträckor som berör 
Trafikverkets anläggning.

Det finns goda möjligheter att få ekonomiskt 
stöd för utbyggnaden av cykelstråket. Med 
statlig medfinansiering från länsplanen för 
transportinfrastruktur samt stadsmiljöavtal finns 
möjlighet att få upp till 50 % medfinansiering för 
kostnaderna.

SAMMANFATTNING
Den regionala cykelplanen för Stockholms län 
pekar ut ett regionalt cykelvägnät med totalt 60 
specifika cykelstråk som binder samman hela länet. 
För att samordna arbetet med cykelplanering i länet 
genomförs stråkstudier av regionala cykelstråk. 
Syftet med stråkstudierna är att samla väghållarna 
kring stråkvisa utredningar för att på så sätt få till 
en mer sammanhållen och effektiv process kring 
planhandlingar. Målet är att cykelstråken ska hålla 
samma höga standard oavsett väghållare. 

I denna stråkstudie beskrivs åtgärdsförslag för 
ett nytt gång- och cykelstråk mellan Salem och 
Södertälje som går via en ny broförbindelse över 
Karlskronaviken. Idag saknas en naturlig koppling 
på sträckan vilket innebär att det krävs långa 
omvägar för att ta sig runt Karlskronaviken. Med en 
bättre förbindelse skulle restiden kortas med cirka 
15 minuter för cyklister mellan Salem och Södertälje. 
Det skulle innebära att cykeln blir ett attraktivt 
färdmedelsalternativ till bilen och ge möjlighet till 
mer långväga pendling till målpunkter som Hallunda, 
Skärholmen, Flemingsberg och Huddinge Centrum. 
Val av sträckning och åtgärdsförslag bygger på ett 
omfattande analysarbete som har utförts tillsammans 
med Trafikverket och kommunerna Salem och 
Södertälje.

I cykelplanen anges utformningsprinciper för 
cykelstråken med avseende på bland annat bredd, 
belysning, separering, korsningspunkter och drift 
och underhåll. Stråkstudien visar att det finns goda 
förutsättningar att uppgradera cykelstråket mellan 
Södertälje och Salem till regional standard enligt 
principerna i den regionala cykelplanen. I Salem 
krävs vissa avvikelser från de rekommenderade 
breddmåtten i cykelplanen, men de föreslagna 
lösningarna bedöms ändå bidra till god standard och 
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INLEDNING

Det här är ett åtgärdsförslag för ett nytt gång- och 
cykelstråk mellan Salem och Södertälje som går via en 
ny broförbindelse över Karlskronaviken. 

Åtgärdsförslaget beskriver de åtgärder som krävs 
för att uppgradera stråket till god standard enligt 
den regionala cykelplanen. Det beskriver även de 
kostnader och samhällsekonomiska nyttor som följer 
av förslaget.

BAKGRUND
Sedan 2014 finns en regional cykelplan för Stockholms 
län. Den regionala cykelplanen pekar ut ett regionalt 
cykelvägnät med regionala cykelstråk som binder 
samman hela länet. Målet i cykelplanen är att andelen 
cyklister i länet ska öka från 5 procent till 20 procent 
till år 2030. Samma år ska det regionala cykelvägnätet 
vara fullt utbyggt. 

För att samordna arbetet med den regionala 
cykelplanen har det inrättats ett regionalt cykelkansli. 
Det regionala cykelkansliet är ett samarbete mellan 
Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns 
landsting och Trafikverket Region Stockholm. 

En viktig uppgift för cykelkansliet är att underlätta 
för länets väghållare i utbyggnaden av de regionala 
cykelstråken. I uppdraget ingår att samla väghållare 
kring frågeställningar som kräver särskild kraftsamling 
samt att bidra med kunskap och erfarenheter inom 
cykelområdet. 

STRÅKSTUDIER
Det regionala cykelkansliet har beviljats ekonomiskt 
stöd från Energimyndigheten för att genomföra 

stråkstudier av regionala cykelstråk. Syftet med 
stråkstudierna är att samla väghållarna kring stråkvisa 
utredningar av regionala cykelstråk för att få till 
en mer sammanhållen och effektiv process kring 
planhandlingar. Målet är att arbetet ska ligga till 
grund för fortsatt projektering och utbyggnad och att 
cykelstråken ska hålla samma höga standard oavsett 
väghållare.

Figur 1. Det regionala cykelnätet.
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METODBESKRIVNING

Detta är den andra omgången stråkstudier som 
genomförs av det regionala cykelkansliet. Den första 
omgången stråkstudier genomfördes år 2017 med 
fokus på Kungsängenstråket/Hässelbystråket och 
Västerhaningestråket. 

Arbetet med stråkstudier har utförts av 
konsultföretaget Trivector på uppdrag av det 
regionala cykelkansliet. Metodiken har utvecklats för 
det specifika uppdraget och är en vidareutveckling 
av det arbete som utfördes år 2017. Metodiken har 
även hämtat inspiration från projektet ”Grönt ljus 
Stombuss” som är en åtgärdsvalsstudie för regional 
stombusstrafik i Stockholms län, samt från arbetet 
med den regionala cykelplanen för Stockholms län.

Nedan följer en beskrivning av de arbetsmoment 
som ingår i uppdraget.  

STARTMÖTE MED 
BESTÄLLARGRUPPEN
Startmöte med beställargruppen för att diskutera 
och fastställa mål, syfte, arbetsmetodik och tidplan 
för uppdraget. 

För att få en snabb beslutsprocess med bra 
förankring och produktiva möten har en 
arbetsprocess som bygger på ett nära samarbete 
mellan beställargrupp, väghållare och konsult 
tillämpats. 

STARTMÖTE MED VÄGHÅLLARE
Startmöte med väghållare i syfte att förankra 
projektet, få en gemensam bild av uppdragets 
resultat och tillsätta en arbetsgrupp med 
representanter från respektive väghållare.  

Ett ytterligare syfte med startmötet har varit att 
identifiera problempunkter utmed cykelstråket samt 
peka ut sträckor som är åtgärdade eller planerade. 

INVENTERING/
PROBLEMFÖRSTÅELSE
Inventering av cykelstråket på cykel där hela stråket 
har videofilmats och analyserats med GPS-spårning. 
Som komplement till videomaterialet har relevant 
information och underlag samlats in från väghållarna 
med avseende på exempelvis trafikflöden, drift och 
underhåll, CAD-underlag, detaljplaner etc.

Cykelstråket har inventerats med avseende på dagens 
situation och delats in i fyra kategorier:

Ej åtgärdad: Sträckan uppfyller inte regional 
standard och det finns inte planer för att åtgärda 
sträckan.

Planerad sträcka: Sträckan uppfyller inte regional 
standard men väghållaren har planer; långsiktigt 
eller inom kort, på att åtgärda sträckan. Planerna 
kan variera mellan att det finns finansiering för 
investering till långsiktiga planer i samband med 
planläggning etc.

Pågående arbete: Arbete pågår med att åtgärda 
sträckan.

Åtgärdad sträcka: Sträckan är åtgärdad.

Cykelstråket har studerats i sin helhet på 
övergripande nivå samt på detaljnivå vad gäller 
särskilda problempunkter.
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG OCH ANALYS
Inventeringen har följts av ett åtgärdsförslag som 
beskriver de åtgärder som krävs för att uppgradera 
cykelstråket till regional standard enligt principerna 
i den regionala cykelplanen.. Det beskriver även 
kostnader och nyttor som följer av förslaget i form 
av en samlad effektbedömning. Åtgärdsförslaget 
har tagits fram i nära samråd med väghållarna. Stor 
vikt har lagts vid att hitta framkomliga lösningar 
som är kostnadseffektiva och genomförbara. Det 
har i vissa fall inneburit en pragmatisk hållning med 
mål att uppnå god standard, även om kriterierna för 
utformning enligt den regionala cykelplanen inte har 
kunnat följas fullt ut.

REDOVISNING
I denna rapport redovisas principskisser för 
cykelstråket och detaljerade skisser för utpekade 
problempunkter. Som komplement till detta finns 
även fullständiga handlingar med ritningar för hela 
cykelstråket, se bilaga 1.

Till rapporten hör även en kostnadsbedömning 
och en samlad effektbedömning av de föreslagna 
åtgärderna.

I en separat studie har potentiella cykelflöden vid 
stråkets fulla utbyggnad uppskattats. Potentiella 
cykelflöden ligger också till grund för beräkning 
av de samhällsekonomiska konsekvenserna av 
åtgärdsförslaget. Potentialstudien redovisas 
övergripande i denna rapport men mer i detalj i 
bilaga 2.
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UTFORMNINGSPRINCIPER

I den regionala cykelplanen anges 
utformningsprinciper för regionala cykelstråk. 
Dessa principer gäller som utgångspunkt för 
åtgärdsförslagen för utredningsstråket över 
Edsviken.

BREDD
De regionala cykelstråken ska dimensioneras för 
höga cykelflöden. Generellt gäller att cykelstråken 
ska möjliggöra för hastigheter uppemot 30 km/tim. 
Cykelstråken ska vara tillräckligt breda för att flera 
cyklister ska kunna mötas i bredd. Vid dubbelriktad 
gång- och cykelbana ska minst 4,3 meters bredd 
eftersträvas.

SEPARERING
De regionala cykelstråken ska vara tydligt separerade 
från biltrafiken. Generellt gäller att cykelstråken ska 
avskiljas från körbanan med kantsten eller staket. 
Mellan körbanan och cykelstråken ska det finnas en 
skiljeremsa med säkerhetsavstånd på uppemot 1,0 
meter.

Även cyklister och gående ska vara tydligt 
separerade genom vägmålning, skyltning och gång/
cykelsymboler. Vid busshållplatser ska cykelbanan 
dras bakom hållplatsområdet för att uppnå bästa 
möjliga framkomlighet och trafiksäkerhet.

Figur 2. Principlösning vid busshållplats (Regional cykelplan för Stockholms län, 2014).

Tabell 1. Rekommenderade mått för utformning av regionala cykelstråk (Regional cykelplan för Stockholms län, 2014).
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KORSNINGSPUNKTER
Gående och cyklister ska ha företräde i 
korsningspunkter. Korsningspunkterna ska vara 
hastighetssäkrade med väjningsplikt för biltrafiken. 
Vid eventuella trafiksignaler ska signalregleringen 
anpassas efter cykeltrafikens behov. Där det är 
möjligt ska signalerna kompletteras med detektering 
och överanmälan. Utgångspunkten ska vara att 
cyklisterna inte ska behöva anmäla sig vid en 
tryckknapp för att komma förbi en trafiksignal. 

ÖVRIG UTFORMNING
De regionala cykelstråken ska vara väl belysta och ha 
specifik cykelbelysning. De ska vara försedda med 
cykelvägvisning som informerar om målpunkter 
och avstånd och de ska ha god beläggning i form 
av asfalt eller annan hårdgjord yta. Cykelstråken ska 

Figur 3. Principlösning vid korsning (Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort, 2009). 

ha god sikt och vara befriade från hinder i form 
av stolpar och belysningsarmaturer etc. De ska 
ha generösa kurvradier som möjliggör för jämna 
hastigheter utan onödiga inbromsningar och de ska 
vara väl underhållna under hela året.
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Figur 4. Exempel på cykelöverfart i Malmö

Figur 5. Exempel på cykelstråk med regional standard i Sollentuna.
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STUDERADE ALTERNATIV

Det nya gång- och cykelstråket som beskrivs 
i åtgärdsförslaget bygger på ett omfattande 
analysarbete som har utförts tillsammans med 
Trafikverket och kommunerna Salem och Södertälje. 
I arbetet för att hitta den bästa sträckningen har 
flera olika alternativ studerats. Nedan följer en 
beskrivning av dessa alternativ.

TIDIGARE UTREDNINGAR
Trafikverket har i ett tidigare skede genomfört en 
utredning av alternativa cykelstråk mellan Hallunda 
och Södertälje. Totalt har fem alternativ studerats, se 
karta nedan.

Figur 6. Studerade sträckningsalternativ för det regionala cykelstråket mellan Hallunda och Södertälje.

I denna utredning fortsätter arbetet med att studera 
ett södergående alternativ som delvis sammanfaller 
med alternativ 4 och 5 i Trafikverkets utredning. 
Detta alternativ bedöms som mindre kostsamt än 
de norrgående alternativen eftersom det i högre 
utsträckning kan utnyttja befintlig cykelinfrastruktur. 
Det innebär också att den planerade broförbindelsen 
över Karlskronaviken kan utnyttjas på bästa möjliga 
sätt. En ytterligare fördel med sträckningen via 
Rönninge är att den knyter an till flera viktiga 
målpunkter och kollektivtrafikbytespunkter. Det 
innebär att potentialen för cykelpendling är betydligt 
högre för detta alternativ.
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ALTERNATIV I DENNA 
UTREDNING

Även i denna utredning har flera alternativ studerats 
för att hitta den bästa möjliga sträckningen. I 
Salem, mellan Karlskornaviken och Rönninge, 
har två sträckor studerats varav den ena viker av 
norrut längs med Uttringevägen, Flatenvägen 
och Dånviksvägen. Detta alternativ är det 
huvudalternativ som beskrivs nedan. 

Som alternativ till detta har en södergående 
sträcka studerats där stråket viker av söderut på 
Uttringevägen och fortsätter via Uttringe Gårds väg 
och Sandbäckvägen, se sträckning i kartan nedan.

Det södra alternativet innebär att sträckan förlängs 
med cirka 500 meter från 2,5 till 3 kilometer. I 
övrigt bedöms alternativen som likvärdiga vad 
gäller framkomlighet och trafiksäkerhet även om 
det södra alternativet passerar fler lokalgator och 
utfarter än huvudalternativet. Vad gäller kostnader 
bedöms det södra alternativet som dyrare än 
huvudalternativet eftersom det inte kan utnyttja 
befintlig cykelinfrastruktur i samma utsträckning. 

Figur 7. Studerade alternativ i Salem mellan Karlskornaviken och Rönninge. 
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NULÄGESBESKRIVNING 
Åtgärdsförslaget för utredningsstråket är avgränsat 
till sträckan mellan Slussbron i Södertälje och 
Skyttorpsvägen i Salem. Denna sträcka saknar idag 
en naturlig koppling för gående och cyklister vilket 
innebär att det krävs långa omvägar för att ta sig 
runt Karlskronaviken. Med en bättre förbindelse 
skulle restiden kortas med cirka 15 minuter för 
cyklister mellan Salem och Södertälje, jämfört med 
idag. Det skulle innebära att cykeln blir ett attraktivt 
färdmedelsalternativ till bilen. Det skulle även ge 
möjlighet till mer långväga pendling till målpunkter 
som Hallunda, Skärholmen, Kungens kurva, 
Flemingsberg och Huddinge Centrum.

Den nya kopplingen fyller även en viktig funktion 
som rekreationsstråk för boende och besökare i 
Salem och Södertälje. 

Den föreslagna broförbindelsen ligger i anslutning 
till flera populära motionsstråk och fritidsaktiviteter. 
På båda sidor om bron finns badplatser 
och rekreationsområden som kan få större 
uppsamlingsområde med den nya kopplingen.

Salem och Södertälje är intresserade av att gå vidare 
med förslaget om en ny koppling mellan Slussbron 
och Skyttorpsvägen. Salems kommun har redan 
tagit beslut om en bro över Karlskronaviken och 
har fått statligt stöd för byggandet av den nya bron. 
Syftet med denna utredning är att vidareutveckla 
kopplingen mellan Salen och Södertälje genom att 
studera anslutande förbindelser på båda sidor om 
den planerade bron.

Figur 8. Utredningsstråkets sträckning i jämförelse med dagens skyltade cykelstråk.
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Figur 9. Hastighetssänkningar och stopp längs stråket i nuläget.

Kartan nedan visar platser längs med stråkets 
sträckning där hastigheten understiger 12 km/
tim respektive 2 km/tim.  Stoppen har registrerats 
med GPS-spårning och visar situationen under en 
genomsnittlig vardag. Spårningen visar att antal 
stopp är relativt få, men att hastigheten i många 
partier är låg på grund av dåligt underlag och 
geometri. Sträckorna närmast Karlskronaviken 
består idag av skogsvägar och är inte representativa.

På en sträcka om ca 3 km följer cykelstråket väg 502, 
som Trafikverket är väghållare för. Principen är dock 
att Södertälje kommun är väghållare för gång- och 
cykelbanan på hela sträckan.



16

Figur 10. Hastighetssänkningar och stopp längs stråket i nuläget. 
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Nedan följer en beskrivning av den nya kopplingen 
med förslag på sträckning. Åtgärdsförslaget bygger 
på ett omfattande analysarbete tillsammans med 
berörda väghållare för att hitta den bästa sträckan för 
stråket. Samtliga föreslagna lösningar är anpassade 
till platsens förutsättningar och tar hänsyn till andra 
aspekter, exempelvis ingrepp i den omkringliggande 
miljön, utrymme för andra trafikslag, avstånd till 
fastighetsgränser, kostnadseffektivitet mm. Vid 
några sträckor och punkter längs med cykelstråket 
föreslås lösningar som inte uppfyller samtliga 
utformningsprinciper, men som i dialog med berörd 
väghållare ändå bedöms bidra till god standard.

Framtagna idéskisser för hela cykelstråket återfinns 
i bilaga 1. Nedan presenteras de typritningar som är 
aktuella utmed sträckan.

SEKTION
Åtgärdsförslag är framtagna för att uppgradera 
stråket till regional standard enligt den regionala 
cykelplanen. Stråket planeras som en dubbelriktad 
gång- och cykelväg där gående och cyklister avskiljs 
med en målad linje. Gång- och cykelvägar föreslås 
breddas till 4,3 meter. Gångbanan blir då minst 1,8 
meter och cykelbanan 2,5.

Figur 11. Typsektion på sträcka.

GRANSKNINGSHANDLING
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Figur 14. Typlösning för gång- och cykelöverfart i cirkulation.

Figur 13. Typlösning för cykelöverfart.

Figur 12. Typlösning för genomgående gång- och cykelpassage.

TYPLÖSNINGAR FÖR KORSNINGAR
För korsningspunkter finns framtagna typlösningar 
som gäller för cykelöverfarter och cykelpassager 
samt cirkulationsplatser, se följande figurer. 

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING
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SÖDERTÄLJE KOMMUN

Figur 15. Utredningsstråket genom Södertälje kommun.
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1. Pågående åtgärd

I Södertälje byggs en ny bro över Slussen, som ska 
ersätta den gamla bron, se skiss till höger. Den nya 
bron kommer att få en gångbana på den norra sidan 
och en cykelbana på den södra sidan. 

2. Ej åtgärdad

Öster om Slussbron utgörs stråket av kombinerad 
GC-bana på båda sidor av Grödingevägen. Sträckan 
saknar separering mellan gående och cyklister och 
uppfyller inte regional standard vad gäller bredd. 
Sträckan sak-nar belysning och på delar av sträck-an 
växer häckar och sly ut över GC-banan. 

3. Ej åtgärdad

Vid busshållplats Saltsjöbron är utrymmet smalt 
för förbipasserande cyklister. Det saknas räcke 
mellan cykelbanan och hållplatsen vilket kan leda till 
konflikter mellan cyklister och bussresenärer. Innan 
hållplatsen finns en tvär kurva med delvis skymd 
sikt. Platsen är problematisk och det är otydligt vad 
som gäller. 

NULÄGESBESKRIVNING - STRÄCKA GENOM SÖDERTÄLJE KOMMUN

Ny bro vid Slussen i Södertälje.

Befintligt stråk utmed Grödingevägen.

Busshållplats Saltsjöbron
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Exempel på upphöjd cykelöverfart.

Exempel på utformning av regionalt cykelstråk.

Exempel på regionalt cykelstråk vid busshållplats.

2. Förslag på åtgärd

Det finns möjlighet att ta visst utrymme i anspråk av 
körbanan för att bredda stråket till regional standard 
på den norra sidan av Grödingevägen. På den södra 
sidan anläggs belysning, men i övrigt inga åtgärder.

Uppskattad kostnad: 2 050 000 kr

3. Förslag på åtgärd

Bakom hållplatsen finns utrymme för en 2,5 meter 
bred cykelbana. Förslaget innebär att gångbanan 
korsar cykelbanan innan hållplatsen samt att 
hållplatsen får en smalare busskur med ett räcke 
mellan busskuren och cykelbanan.

Uppskattad kostnad: 450 000 kr

1. Förslag på åtgärd

Öster om den nya bron byter stråket sida och 
fortsätter på den norra sidan av Grödingevägen. 
Här finns behov av en hastighetssäkrad överfart 
för gående och cyklister. Se typlösning för upphöjd 
cykelöver-fart.

Uppskattad kostnad: 250 000 kr
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4. Ej åtgärdad

Norr om busshållplats Saltsjöbron är utrymmet 
smalt mellan körbanan och stödmuren mot 
fastighetsgränsen. Trafikverket är väghållare för 
bilvägen, medan kommunen är väghållare för gång- 
och cykelbanan. Det gäller hela sträckan fram till 
Rännilsvägen. 

5. Ej åtgärdad

Vid Hagabergsrondellen passerar stråket Erik 
Dahlbergs väg. Passagen över Erik Dahlbergs väg 
är problematisk med stora trafikflöden. Passagen 
är i behov av breddning och hastighetsdämpande 
åtgärder.

6. Ej åtgärdad

Öster om passagen över Erik Dahlbergs väg 
fortsätter stråket längs med Hagabergsrondellen. 
Sträckan förbi cirkulationsplatsen saknar separering 
mellan gående och cyklister och uppfyller inte 
regional standard vad gäller bredd. Det gäller även 
bron över E4:an. 

NULÄGESBESKRIVNING - STRÄCKA GENOM SÖDERTÄLJE KOMMUN

Befintligt stråk norr om busshållplats Saltsjöbron.

Passage över Eriks Dahlbergs väg.

Befintligt stråk utmed Hagabergsrondellen.
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Exempel på utformning av regionalt cykelstråk.

Exempel på upphöjd och markerad cykelöverfart.

Exempel på breddning av regionalt cykelstråk.

5. Förslag på åtgärd

Det finns utrymme för breddning, och 
hastighetssäkring av passagen över Erik Dahlbergs 
väg. Platsen är även i behov av förstärkt belysning. 
Se typlösning för gång- och cykelöverfart i 
cirkulation. 

Uppskattad kostnad: 250 000 kr

6. Förslag på åtgärd

Det finns möjlighet att ta visst utrymme i anspråk av 
körbanan för att bredda stråket till regional standard. 
Det gäller både vid cirkulationsplatsen och på bron 
över E4:an. Förslaget innebär ett något kortare 
vänstersvängkörfält på bron.

Uppskattad kostnad: 400 000 kr

4. Förslag på åtgärd

Det finns möjlighet att ta visst utrymme i anspråk 
av körbanan för att bredda stråket. På grund av 
utrymmesbrist mot fastighetsgränsen kan det dock 
bli svårt att uppnå fullgod standard för breddmått. 

Uppskattad kostnad: 150 000 kr
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7. Ej åtgärdad

Öster om cirkulationsplatsen fortsätter stråket 
utmed Grödingevägen. Vid korsningen med 
Rimfrostvägen saknas en hastighetssäkrad passage 
för gående och cyklister. Platsen är i behov av 
breddning och hastighetsdämpande åtgärder.

8. Ej åtgärdad

Öster om Rimsfrostvägen utgörs stråket av en 
kombinerad GC-bana. Sträckan saknar separering 
mellan gående och cyklister och uppfyller inte 
regional standard vad gäller bredd. Det gäller särskilt 
passagen för busshållplats Gökvägen.  

9. Ej åtgärdad

Öster om busshållplats Gökvägen fortsätter stråket 
som kombinerad GC-bana utan separering mellan 
gående och cyklister. Sträckan passerar två utfarter 
som inte är hastighetssäkrade.

NULÄGESBESKRIVNING - STRÄCKA GENOM SÖDERTÄLJE KOMMUN

Korsningen Grödingevägen/Rimfrostvägen.

Busshållplats Gökenvägen.

Befintligt stråk utmed Grödingevägen.
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Exempel på genomgående gång- och cykelpassage.

Exempel på regionalt cykelstråk vid busshållplats.

Exempel på utformning av regionalt cykelstråk.

8. Förslag på åtgärd

Det finns utrymme att bredda stråket till regional 
standard. Förslaget innebär en bättre geometri 
förbi busshållplats Gökvägen som förses med en 
smalare busskur samt belysning och ett räcke mot 
cykelbanan. 

Uppskattad kostnad: 400 000 kr

9. Förslag på åtgärd

Det finns utrymme att bredda stråket till regional 
standard. Förslaget innebär även genomgående 
gång- och cykelpassage vid de två utfarterna. Se 
typskiss för genomgående gång- och cykelpassage. 

Uppskattad kostnad: 700 000 kr

7. Förslag på åtgärd

Rimfrostvägen är en lokalgata med relativt låga 
trafikflöden. Här finns möjlighet att anlägga 
genomgående gång- och cykelpassage. Platsen är 
även i behov av förstärkt belysning. Se typlösning 
för genomgående gång- och cykelpassage. 

Uppskattad kostnad: 250 000 kr
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10. Ej åtgärdad

Vid Östertälje station passerar stråket två utfarter till 
en parkering som följs av en busshållplats. Sträckan 
är problematisk för cyklister med täta utfarter följt 
av en konfliktyta med bussresenärer. 

11. Ej åtgärdad

Öster om Östertälje station fortsätter stråket 
som friliggande GC-bana utmed Nynäsvägen. 
Stråket är separerat från körbanan med grönslänt. 
Stråket uppfyller inte regional standard och saknar 
belysning. 

12. Ej åtgärdad

Där Nynäsvägen korsar järnvägen fortsätter stråket 
som friliggande GC-bana med en egen tunnel under 
spåret. Tunneln är cirka 3,5 meter bred. Sträckan 
saknar belysning och på delar av sträckan växer 
häckar och sly ut över GC-banan. 

NULÄGESBESKRIVNING - STRÄCKA GENOM SÖDERTÄLJE KOMMUN

Grödingevägen i höjd med Östertälje station.

Befintligt stråk utmed Nynäsvägen.

Friliggande stråk vid sidan av Nynäsvägen.
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Exempel på genomgående gång- och cykelpassage.

Exempel på utformning av regionalt cykelstråk.

Exempel på friliggande regionalt cykelstråk.

11. Förslag på åtgärd

Det finns gott om utrymme för breddning av 
stråket till regional standard. Förslaget innebär även 
förstärkt belysning.  

Uppskattad kostnad: 800 000 kr

12. Förslag på åtgärd

Det finns utrymme att bredda stråket till regional 
standard, med undantag för tunneln under 
järnvägen. Förslaget innebär även förstärkt belysning 
samt röjning av buskage och sly för bättre siktlinje.  

Uppskattad kostnad: 650 000 kr

10. Förslag på åtgärd

Det finns utrymmet att anlägga en genomgående 
gång- och cykelpassage förbi parkeringen. Förslaget 
innebär även att en av utfarterna stängs av. 
Vidare föreslås att busshållplatsen förses med en 
smalare busskur samt belysning och ett räcke mot 
cykelbanan. 

Uppskattad kostnad: 1 150 000 kr
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13. Ej åtgärdad

Söder om tunneln under järnvägen fortsätter stråket 
i blandtrafik på en mindre lokalgata med två utfarter 
från boende på gatan. 

14. Ej åtgärdad

Öster om lokalgatan ansluter stråket till 
Gärtunavägen där det fortsätter som friliggande 
GC-bana med bred gräsremsa mot körbanan. 
Vid Astraallén sker ett sidbyte som saknar 
hastighetssäkring. 

15. Ej åtgärdad

Öster om Astraallén fortsätter stråket som 
friliggande GC-bana på södra sidan av 
Gärtunavägen. Sträckan saknar separering mellan 
gående och cyklister och uppfyller inte regional 
standard vad gäller bredd. 

NULÄGESBESKRIVNING - STRÄCKA GENOM SÖDERTÄLJE KOMMUN

Lokalgata vid sidan av Nynäsvägen.

Gärtunavägen med passage över Astraallén.

Befintligt stråk utmed Gärtunavägen.
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Möjlig skyltning på lokalgatan.

Exempel på diagonal cykelpassage.

Exempel på utformning av regionalt cykelstråk.

14. Förslag på åtgärd

Det finns gott om utrymme att bredda stråket till 
regional standard. Vid Astraallén finns utrymme 
att anlägga en hastighetssäkrad passage över 
Gärtunavägen. Gärna en diagonal passage för 
bästa möjliga linjeföring. Se typlösning för upphöjd 
cykelöverfart.

Uppskattad kostnad: 1 350 000 kr

15. Förslag på åtgärd

Det finns utrymme för breddning av stråket till 
regional standard. Förslaget innebär även en 
genomgående gång- och cykelpassage vid utfarten 
Gärtunavägen samt förstärkt belysning längs med 
hela sträckan. Se typlösning för genomgående gång- 
och cykelpassage.

Uppskattad kostnad: 2 150 000 kr

13. Förslag på åtgärd

Lokalgatan markeras som gång- och cykelväg med 
motorfordonsförbud men med tillåtelse för trafik 
till och från fastigheterna. Förslaget innebär även 
förstärkt belysning och ny beläggning, gärna med 
cykelsymboler. 

Uppskattad kostnad: 50 000 kr
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16. Ej åtgärdad

Vid trafikplats Nynäsvägen passerar stråket en 
cirkulationsplats följt av en trevägskorsning. 
Geometrin är bra i cirkulationsplatsen men det finns 
behov av hastighetssäkring för bättre framkomlighet.

17. Ej åtgärdad

Öster om trafikplats Nynäsvägen utgörs stråket av 
en grusväg som går längs med järnvägsspåret över 
en lantbruksfastighet. Sträckan är naturskön och 
fortsätter fram till den planerade broförbindelsen 
över Karlskronaviken. 

NULÄGESBESKRIVNING - STRÄCKA GENOM SÖDERTÄLJE KOMMUN

Trafikplats Nynäsvägen.

Grusväg längs med järnvägsspåret.
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Exempel på upphöjd överfart i cirkulation.

Exempel på friliggande regionalt cykelstråk.

17. Förslag på åtgärd

För att inte göra för stora ingrepp i miljön föreslås 
att bredd och geometri behålls. Av samma anledning 
föreslås mindre pollare med rörelsedetektering som 
belysning. Huvudalternativ för beläggning är asfalt 
alternativt limmat grus.

Uppskattad kostnad: 2 000 000 kr

16. Förslag på åtgärd

Det finns utrymme för breddning och 
hastighetssäkring av passagerna i cirkulationsplatsen 
och i den efterföljande korsningen. Förslaget 
innebär även förstärkt belysning vid passagerna. Se 
typlösning för gång- och cykelöverfart i cirkulation.

Uppskattad kostnad: 850 000 kr
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UTFORMNING AV NATURSTRÅK
I Södertälje kommun går en del utredningsstråket 
över lantbruksfastighet. Sträckan är naturskön och 
fortsätter fram till den planerade broförbindelsen 
över Karlskronaviken. För att inte göra för stora 
ingrepp i miljön föreslås att stråket i så stor ut-
sträckning som möjligt behåller nuvarande geometri. 
Det är dock viktigt att stråket breddas till regional 
standard med en tydlig separering mellan gående och 
cyklister. 

Huvudalternativet för beläggningen är asfalt. Som 
alternativ kan hårdgjord yta användas i form av lim-
mat grus. Det är ett material som påminner om grus 
till utseendet men som är mer beständigt.

INSPIRATION OCH REFERENSEXEMPEL

BELYSNING AV NATURSTRÅK
För att inte göra för stora ingrepp i miljön före-
slås att sträckan över lantbruksfastigheten får en 
belysning som består av mindre pollare med rörel-
sedetektering. Ett alternativ till belysningspollare 
är självlysande beläggning i form av lysdioder som 
drivs av solenergi. Ett bra exempel på det finns att se 
i Brabant i Nederländerna. 

Belysningen får gärna kompletteras med särskilda 
lyktor som lyser upp den omgivande naturen. Det 
bidrar till ökad trygghet samtidigt som det på ett 
vackert sätt visar de naturvärden som finns på plat-
sen.
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SALEMS KOMMUN

Figur 16. Utredningsstråket genom Salems kommun.
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18. Planerad åtgärd

Salems kommun har tagit beslut om en gång- och 
cykelbro över Karlskronaviken. Kommunen har 
fått statligt stöd för byggandet av bron som är 
cirka 40 meter lång och 3,5 meter bred. Öster om 
Karlskronaviken finns en antagen detaljplan för 
området som innebär en 2,5 meter bred GC-väg 
fram till Karlskronaviksvägen.

19. Planerad åtgärd

Vid Karlskronaviksvägen fortsätter stråket i form av 
en smal landsväg. I detaljplanen för området föreslås 
att körbanan breddas till 5,0 meter med en 2,5 meter 
bred GC-bana. Därefter ökar bredden på GC-banan 
till 3,5 meter i detaljplanen för den sista delen av 
sträckan av Karlskronaviksvägen. 

20. Ej åtgärdad

Öster om Karlskronaviken fortsätter stråket utmed 
Uttringevägen. Stråket utgörs av en 2,5 meter bred 
GC-bana som saknar belysning och separering 
mellan gående och cyklister. Strax söder om 
Tallsätravägen passerar stråket en busshållplats som 
är utformad som en glugghållplats. 

NULÄGESBESKRIVNING - STRÄCKA GENOM SALEMS KOMMUN

Plankarta för detaljplan Karlskronaviken.

Befintlig utformning av Karlskronaviksvägen.

Busshållplats Tallsättravägen.
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Exempel på utformning av regionalt cykelstråk.

Exempel på utformning av regionalt cykelstråk.

Exempel på utformning av timglashållplats.

19. Förslag på åtgärd

Även här föreslås en justering av detaljplanen med 
en breddning av GC-banan till 3,5 meter och en 4,0 
meter bred lokalgata. Det är möjligt då trafikflödena 
på Karlskronaviksvägen förväntas bli små. För den 
sista delen av sträckan föreslås ingen åtgärd annat än 
planerat.

Uppskattad kostnad: 600 000 kr
(merkostnad utöver redan planerat)

20. Förslag på åtgärd

På grund av utrymmesbrist föreslås att körbanan 
omvandlas till en så kallad bygdeväg, se beskrivning 
på sida XX, samt att den befintliga GC-banan 
markeras som gångbana. Vidare föreslås att 
busshållplats Tallsätravägen utformas som 
timglashållplats med cykelfälten bakom hållplatsen.

Uppskattad kostnad: 250 000 kr

18. Förslag på åtgärd

För att ta höjd för framtida cykelflöden föreslås en 
justering av detaljplanen med breddning av GC-
vägen från 2,5 till 3,5 meter. Det är samma bredd 
som den planerade gång- och cykelbron.

Uppskattad kostnad: 350 000 kr 
(merkostnad utöver redan planerat)
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21. Planerad åtgärd

Norr om bron över järnvägsspåret planerar Salem 
kommun att anlägga en 2,5 meter bred GC-bana 
utmed Uttringevägen fram till Dånviksvägen. 

22. Ej åtgärdad

Vid Uttringevägens förlängning i Flatenvägen 
fortsätter cykelstråket i blandtrafik. Utrymmet är 
begränsat på grund av fastigheter och branta slänter.

23. Ej åtgärdad

Öster om Rönninge Gårds väg passerar stråket sju 
fastigheter. Därefter fortsätter stråket längs med 
Flatenvägen fram till Dånviksvägen. Den sista delen 
av sträckan har mycket små trafikflöden. Sträckan är 
naturskön och används flitigt som rekreationsstråk 
samt som skolväg.

NULÄGESBESKRIVNING - STRÄCKA GENOM SALEMS KOMMUN

Uttringevägen norr om bron över järnvägsspåret.

Flatenvägen norr om Uttringevägen.

Sista sträckan av Flatenvägen fram till Dånviksvägen.
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Exempel på hastighetssäkrad gång- och cykelöverfart.

Exempel på utformning av bygdeväg.

Exempel på utformning av regionalt cykelstråk.

22. Förslag på åtgärd

Förslaget innebär en fortsättning av bygdevägen 
samt att den planerade gångbanan på Uttringevägen 
förlängs och fortsätter utmed Flatenvägen. 

Uppskattad kostnad: 1 150 000 kr

23. Förslag på åtgärd

Den sista sträckan av Flatenvägen föreslås stängas 
av för motorfordon och markeras som GC-väg. 
Förslaget innebär att boende på Flatenvägen 
hänvisas till Rönninge Gårds väg och Dånviksvägen. 
Alternativt föreslås att sträckan enkelriktas och 
kompletteras med en 3,5 meter bred GC-bana.

Uppskattad kostnad: 150 000 kr

21. Förslag på åtgärd

Även här föreslås bygdeväg och att den planerade 
GC-banan markeras som gångbana. För barn under 
12 år finns möjlighet att använda gångbanan som 
cykelbana. Förslaget innebär även att passagen förbi 
Dånviksvägen hastighetssäkras. 

Uppskattad kostnad: 300 000 kr
(merkostnad utöver redan planerat)
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24. Ej åtgärdad

När Flatenvägen övergår i Dånviksvägen passerar 
stråket busshållplats Björknäs. Utrymmet vid 
hållplatsen är smalt och saknar ett räcke, vilket 
innebär att det kan uppstå konflikter mellan cyklister 
och bussresenärer. 

25. Ej åtgärdad

Öster om busshållplats Björknäs fortsätter 
cykelstråket i blandtrafik i cirka 100 meter. På norra 
sidan av körbanan finns en 2,0 meter bred gångbana.

26. Ej åtgärdad

Cirka 100 meter väster om busshållplats Björknäs 
övergår stråket i en friliggande GC-väg som 
fortsätter fram till Rönninge torg. 

NULÄGESBESKRIVNING - STRÄCKA GENOM SALEMS KOMMUN

Busshållplats Björknäs.

Befintligt stråk utmed Dånviksvägen.

Sista sträckan av Dånviksvägen fram till Rönninge torg.
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Exempel på regionalt cykelstråk vid busshållplats.

Exempel på utformning av regionalt cykelstråk.

Exempel på utformning av regionalt cykelstråk.

25. Förslag på åtgärd

Utrymmet är smalt, men genom att smalna av 
körbanan finns möjlighet att uppgradera gångbanan 
till en 3,5 meter bred GC-bana.

Uppskattad kostnad: 350 000 kr

26. Förslag på åtgärd

Det finns utrymme att bredda stråket till en 3,5 
meter bred GC-bana.

Uppskattad kostnad: 1 000 000 kr

24. Förslag på åtgärd

Det finns utrymme att flytta buss-hållplatsen cirka 
50 meter väster om korsningen med Flatenvägen 
för att undvika konflikter mellan cyklister och 
bussresenärer. Alternativt föreslås att busshållplatsen 
utformas som en timglashållplats med utrymme för 
en bakomliggande cykelbana. 

Uppskattad kostnad: 250 000 kr
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27. Ej åtgärdad

Vid infarten till Rönninge torg ansluter stråket till en 
gång- och cykelbana som fortsätter söderut under 
järnvägsspåret. Där GC-banan korsar Dånviksvägen 
saknas en hastighetssäkrad överfart. 

28. Planerad åtgärd

Sträckan förbi Rönninge torg hanteras i detaljplanen 
för Rönninge Centrum. I detaljplanen ingår en gång- 
och cykelbana som mynnar ut öster om den nya 
cirkulationsplatsen vid Stationsvägen.

29. Ej åtgärdad

Norr om den nya cirkulationsplatsen fortsätter 
stråket som en kombinerad GC-bana utmed 
Salemsvägen och Säbytorgsvägen. GC-banan saknar 
separering mellan gående och cyklister och uppfyller 
inte regional standard. 

NULÄGESBESKRIVNING - STRÄCKA GENOM SALEMS KOMMUN

Gång- och cykelpassage vid Rönninge torg.

Detaljplan för Rönninge Centrum.

Befintligt stråk utmed Säbytorgsvägen.
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Exempel på upphöjd cykelöverfart.

Gestaltningsprogram för Rönninge Centrum.

Exempel på utformning av regionalt cykelstråk.

28. Förslag på åtgärd

Ingen föreslagen åtgärd annat än det som redan är 
planerat.

29. Förslag på åtgärd

Det finns utrymme att bredda gång- och cykelbanan 
till regional standard. Det gäller både Salemsvägen 
och Säbytorgsvägen, med undantag för passagen 
förbi GC-bron över Säbytorgsvägen.

Uppskattad kostnad: 1 350 000 kr

27. Förslag på åtgärd

Det finns gott om utrymme att anlägga en 
hastighetssäkrad gång- och cykelpassage vid infarten 
till Rönninge torg. Se typlösning för upphöjd 
cykelöverfart.

Uppskattad kostnad: 250 000 kr
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30. Ej åtgärdad

Efter Säbytorgsvägen fortsätter cykelstråket som 
friliggande GC-väg utmed Söderbyvägen fram till 
Järpstigen. Sträckan längs med Söderbyvägen är 
cirka 1500 meter och passerar flera lokalgator och 
utfarter till förskolor som behöver hastighetssäkras. 

31. Ej åtgärdad

Vid Järpstigen fortsätter stråket som friliggande GC-
väg fram till Skyttorpsvägen. Sträckan går genom 
vacker natur och långt från övrig trafik. 

32. Ej åtgärdad

Vid Skyttorpsvägen utgörs stråket av en kombinerad 
GC-bana som fortsätter fram till Söderby gårds 
väg där ansluter till det regionala cykelstråket 
Salemstråket. Sista delen av sträckan passeras en 
korsning och en cirkulationsplats som är i behov av 
hastighetssäkring. 

NULÄGESBESKRIVNING - STRÄCKA GENOM SALEMS KOMMUN

Befintligt stråk utmed Söderbyvägen.

Friliggande stråk utmed Järpstigen.

Cirkulationsplatsen Skyttorpsvägen/Söderby gårds väg.
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Exempel på utformning av regionalt cykelstråk.

Exempel på friliggande regionalt cykelstråk.

Exempel på hastighetssäkrad överfart i cirkulation.

31. Förslag på åtgärd

Det finns gott om utrymme att bredda stråket 
till regional standard. Förslaget innebär även 
belysningsåtgärder samt röjning av buskage och sly 
för bättre siktlinje.  

Uppskattad kostnad: 1 500 000 kr

32. Förslag på åtgärd

Det finns utrymme att bredda stråket till regional 
standard samt att anlägga hastighetssäkrade 
passager vid korsningen och cirkulationsplatsen. 
Se typlösning för hastighetsäkrad gång- och 
cykelöverfart i cirkulation.

Uppskattad kostnad: 1 000 000 kr

30. Förslag på åtgärd

Det finns utrymme att bredda stråket till regional 
standard. Det finns även utrymme att anlägga 
genomgående passager vid lokalgatorna och 
utfarterna. Förslaget innebär även förstärkt 
belysning. Se typlösning för genomgående gång- och 
cykelpassage. 

Uppskattad kostnad: 4 500 000 kr
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BYGDEVÄG
I Salem föreslås en lösning i form av bygdeväg på 
Uttringevägen och Flatenvägen. Anledningen till det 
är att terrängen och markförhållandena gör det svårt 
att anlägga en gång- och cykelbana med erforderlig 
bredd. För att bredda körbanan krävs omfattande 
och kostsamma åtgärder i form av bergsskärning som 
dessutom innebär ett stort ingrepp i miljön. Förslaget 
med bygdeväg är en pragmatisk lösning som bedöms 
bidra till god standard. bedöms men som ändå be-
döms bidra till god standard. 

Bygdeväg innebär att körbanan för biltrafiken byggs 
om till ett dubbelriktat körfält på 3,5 meter som om-
ges av två cykelfält på vardera 1,7 meter. Lösningen 
innebär att bilar i båda riktningar delar körbana, men 
att det finns möjlighet att utnyttja cykelfälten vid mö-
ten. Bilar har dock väjningsplikt gentemot cyklister 
vilket innebär att hastigheten och möten måste ske 
på cyklisternas villkor. Det är förbjudet att parkera på 
gatan och den högsta tillåtna hastigheten är 40 km/
tim. 

Bygdeväg har prövats på flera håll i Sverige, både på 
landsbygd och i stadsmiljö. Som exempel kan nämnas 
Kungsholms strand i centrala Stockholm där bygde-
väg har införts permanent sedan det testats som för-
sök under en tvåårsperiod. Utvärderingen av försöket 
visar att lösningen är uppskattad både bland bilister 
och cyklister. Även bussförare uppskattar lösningen 
eftersom det bidrar till ökad tydlighet och trafiksäker-
het jämfört med cykling i blandtrafik.

INSPIRATION TILL CYKELBRO
Salems kommun har redan tagit beslut om en bro 
över Karlskronaviken. Här visas några referensexem-
pel på mindre cykelbroar i trä.

INSPIRATION OCH REFERENSEXEMPEL

Gång- och cykelbro i Örnsköldsvik.

Gång- och cykelbro i Bäckseda.
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KOSTNADSBEDÖMNING

BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Kostnadskalkylen har baserats på generella 
antaganden om exempelvis breddning och 
korsningspunkter. Kostnaderna har beräknats 
utifrån hur mycket breddning som krävs samt utifrån 
platsspecifika förhållanden. På vissa platser har 
kostnaden räknats upp på grund av svåra förhållanden 
vad gäller geografi och topografi. Kostnad har även 
beräknats för belysning där det idag saknas och på 
vissa platser där dagens belysning behöver flyttas till 
följd av föreslagen åtgärd.

Kostnadsuppskattningen omfattar endast kostnad 
för utbyggnad och inkluderar inte projekterings- och 
byggherrekostnader eller kostnader för eventuellt 
markinlösen.

Kostnadsuppskattningen baseras på följande värden:

• Breddning från 3,0 meter till 4,3 meter: 

»Normal sektion utan problem     2 100 kr/m
» Bergschakt             3 500 kr/m
» Jordschakt        2 800 kr/m
» Extra hög bank   2 500 kr/m

• Nyanläggning till 4,3 meter  8 000 kr/m

• Belysning (30m c/c)   500 kr/m

• Korsningspunkter enligt de typritningar som visas i 
rapporten beräknas till 250 000 kr/ korsning oavsett 
typ av korsning.

• Ny beläggning    150 kr/kvm

TOTALA KOSTNADER
Totalt föreslås åtgärder för 27 miljoner kronor, 
kostnaderna fördelar sig på följande poster: 

• Breddning inklusive separering:  17,5 Mkr
• Ny GC-väg:     0,5 Mkr
• Ny beläggning:    1 Mkr.
• Belysning:     2 Mkr
• Bygdeväg:     0,5 Mkr
• Trafiksäkra korsningspunkter:   5,5 Mkr

Kostnaderna fördelar sig på de olika väghållarna 
enligt följande:
• Södertälje kommun:    14,25 Mkr
• Salems kommun:    12,75 Mkr

I kostnadsuppskattningen ingår inte bron över 
Karlskronaviken. För de planerade sträckorna 
i Salems kommun har kostnaden beräknats 
för merkostnaderna utöver planerade åtgärder 
(breddning från 2,5 m till 3,5 m). 

FINANSIERING
Södertälje och Salems kommuner är väghållare för 
gång- och cykelstråket och är därmed ansvarig för 
finansieringen. Väghållarna har goda möjligheter att 
få ekonomiskt stöd för utbyggnaden av cykelstråket. 
Med statlig medfinansiering från länsplanen för 
transportinfrastruktur samt stadsmiljöavtal finns 
möjlighet till uppemot 50 % medfinansiering för 
kostnaderna. 

Trafikverket är inte formellt väghållare för 
någon del, men det finns sträckor som berör 
statlig anläggning. Detta gäller sträckorna där 
gång- och cykelbanan löper längs med väg 502 
(Grödingevägen och Gärtunavägen).
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KONSEKVENSANALYS

I detta avsnitt beskrivs de konsekvenser som följer 
av åtgärdsförslaget i form ökad trafiksäkerhet, 
framkomlighet och restid. I avsnittet beskrivs även 
de samhällsekonomiska nyttor och den samlade 
effektbedömningen (SEB) som följer av förslaget.

TRAFIKSÄKERHET/
FRAMKOMLIGHET
Föreslagen och utredd lösning för cykelstråket 
mellan Södertälje och Salem innebär en väsentlig 
förbättring för gående och cyklister vad gäller 
trafiksäkerhet och framkomlighet. 

Utformningen följer riktlinjerna i den regionala 
cykelplanen vilket innebär att omkörning kan ske 
utan fördröjning samt att flera cyklister kan mötas i 
bredd. Det innebär även att gående och cyklister är 
tydligt separerade. 

Cykelbanans breddmått innebär att sopsaltning kan 
användas som driftmetod, vilket ger ökad komfort 
och framkomlighet samt mindre risk för halka och 
olyckor. 

Förslaget innebär även att samtliga korsningspunkter 
får hastighetssäkring i form av upphöjda eller 
genomgående cykelbanor. Det innebär att cyklister 
får företräde gentemot korsande biltrafik och att 
korsande biltrafik får sänkt hastighet.

Rekommendationen är även att ge vissa delar av 
stråket ny beläggning och ny belysning för att uppnå 
en enhetligt god standard, vilket ökar komfort och 
trygghet.

BERÄKNAD RESTIDSVINST
Med en bättre förbindelse över Karlskronaviken 
skulle restiden kortas med uppemot 15 minuter från 
Södertälje till Rönninge och Salem. För bonde i de 
västra delarna av Salems kommun blir restidsvinsten 
för cykelresor till Södertälje ännu större eftersom 
man slipper omvägen runt Karlskronaviken. Den 
nya förbindelsen kommer sannolikt göra det möjligt 
att arbetspendla med cykel mellan flera viktiga 
regionala målpunkter.
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POTENTIALSTUDIE
För att beräkna potentialen av utredningsstråken har 
det gjorts en uppskattning av antalet cykelresor som 
sker på stråken både innan (jämförelsealternativet) 
och efter utbyggnad av stråken 
(utredningsalternativet). Potentialstudien bygger på 
dagens resvanor i stråkets upptagningsområde och 
på data över bostads- och arbetsplats för alla som 
bor i och arbetspendlar inom upptagningsområdet. 

Med hjälp av trafikanalysprogrammet VISUM 
har den närmsta vägen från bostad till arbetsplats 
beräknats. Som input i VISUM har ett transportnät 
används som består av alla cykelvägar, gångvägar 
och bilvägar med en skyltad hastighet på max 40 
km/tim. Antalet cyklister i pendlingsrelationerna 
baseras på cykelns andel av arbetsresorna i de 
berörda kommunerna. 

Cykelhastighet modelleras som 15 km/tim på alla 
länkar i jämförelsealternativet (alltså utan att stråket 
är byggt), medan utredningsstråken får en högre 
hastighet på 20 km/tim i utredningsalternativet. 
Denna hastighetshöjning motiveras av att gång- och 
cykelvägen efter utbyggnad får bättre geometri, 
framkomlighet och trafiksäkerhet. Större bredd 
och separering mellan fotgängare och cyklister, 
samt trafiksäkrade korsningspunkter möjliggör en 
jämnare hastighet med cykel.

SCENARIO LÅG
Potentialen för cykelresandet längs stråket har 
beräknats i ett låg- och ett högscenario. I scenario 
låg består det ökade cyklandet längs stråket enbart 
av överflyttning från andra cykelstråk.

Uppskattade volymer i scenario låg uppgår till i 
genomsnitt cirka 700 cyklister om dagen. Modellen 
tar dock inte hänsyn till att potentialen för cykling är 
lägre utanför tätort. 

Därför är potentialen för snittet över 
Karlskronaviken troligtvis något lägre.

SCENARIO HÖG
Scenario hög har räknats i två steg. I det första 
steget utgår beräkningen från att regionens 
målsättning om att 20 % av alla resor ska ske med 
cykel uppnås. det andra steget vägs prognosticerad 
befolkningsutveckling i det studerade området fram 
till 2026 in.1 

De totala volymerna i scenario hög beräknas till 
ca 3 000 cyklister per dag.

1 I upptagningsområdet för utredningsstråket är andelen cykelresor idag cirka 5 % av alla resor. En ökning från 5 till 20 % 
cykelandel skulle därför motsvarar en fyrdubbling av cykelresorna.
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SAMHÄLLSEKONOMI

En samhällsekonomisk kalkyl har tagits fram 
för åtgärderna som föreslås utmed det regionala 
cykelstråket.

BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
I projektet har en beräkning i programmet GC-
kalk genomförts. GC-kalk är ett Excel-baserat 
verktyg för samhällsekonomiska kalkyler för gång- 
och cykelåtgärder. Programmet är framtaget av 
Trafikverket.

Underlag för den samhällsekonomiska kalkylen 
är de åtgärder som föreslås utmed stråket samt de 
kostnader som tagits fram i kostnadsberäkningen. 

Uppgifter om cykelflöden längs med stråket idag 
saknas. Istället utgås från potentialbedömningens 
jämförelse- och utredningsalternativ.

Följande antaganden har gjorts:

• Antal cykelresor anges i vardagsmedeldygn

• Medelhastigheten är 15 km/tim i JA och 20 km/
tim i UA.

• De cyklister som bedöms använda stråket enligt 
potentialstudien ingår i JA, vilket alltså omfattar 
såväl de cyklister som använder stråket idag, som de 
cyklister som tidigare tog en annan väg.

• Åtgärderna bedöms bidra till en nygenerering av 
cyklister med 20 % av värdet i JA.

• Stråkets klassificering bedöms vara bilfri cykelbana 
i såväl JA som UA.

Övriga antaganden:

• Då specifik kunskap om byggtidens längd saknas 
har ASEK:s tumregel använts, som säger att 
byggtiden antas vara 1 år för investeringskostnader 
under 75 miljoner kr.

• Det har inte tillhanda hållits specifika 
driftskostnader från kommunerna men en schablon 
på 10 000 kr/km årligen har antagits för drift- och 
underhåll.

• Kostnaden för bron över Karlskronaviken har 
inkluderats i investeringskostnader och uppskattas 
till 7 Mkr.

RESULTAT
I den samhällsekonomiska kalkylen har två scenarier 
använts, samma scenarier som tidigare har beskrivits 
i potentialanalysen. Scenario låg utgår från dagens 
resvanor och arbetspendling mellan de områden 
som berörs av stråket, medan scenario hög också 
inkluderar befolkningsökning och en högre 
cykelandel enligt målen i Stockholms regionala 
cykelplan.

Den samhällsekonomiska kalkylen visar att de 
föreslagna åtgärderna är mycket lönsamma. Redan i 
det låga scenariot är nettonuvärdeskvoten hög, 2,12. 
I det höga scenariot är den mycket hög, 14,47. Den 
största effekten skapas av restidsvinster, men även 
folkhälsoeffekterna är mycket positiva.

Scenario hög visar att med en samlad satsning på 
regionala cykelstråk i Stockholm blir lönsamheten 
för ett enskilt objekt också större eftersom 
potentialen ökar. På samma gång är utbyggnaden av 
de regionala cykelstråken är en viktig del i att uppnå 
cykelplanens mål.
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 Scenario låg Scenario hög

  
Budgeteffekter 2 371 232 11 529 071
  Skatteeffekt cykel (kr) 4 584 020 22 287 804
  Skatteeffekt bil (kr) -2 212 789 -10 758 733
 
Konsumentöverskott 124 797 381 606 770 903
  varav befintliga cyklister 113 300 349 550 871 764
    - Restid (kr) 114 970 320 558 991 395
    - Fordonskostnad (kr) -1 669 971 -8 119 631
  varav nygenerade cyklister 11 497 032 55 899 140
 
Externa effekter 16 985 575 82 584 638
  varav trafikolyckor CSCC -26 667 153 -129 657 976
  varav trafikolyckor MF-C 0 0
  varav externa effekter bil årscyklister 2 021 078 9 826 621
  varav hälsoeffekter 34 941 450 169 887 775
  minskning av korttidssjukfrånvaron 6 690 201 32 528 218
 
DoU och reinvesteringar

  a) DoU-kostnad Rak summering (kr) 4 880 000 4 880 000
  b) DoU-kostnad Diskonterat (kr) 3 505 456 3 505 456
 
Investeringskostnader

  a) Investeringskostnad Rak summering (kr) 33 500 000 33 500 000
  b) Investeringskostnad Diskonterat inkl skf  (kr) 45 074 250 45 074 250
 
Nettonuvärdeskvot, NNK 2,12 14,47
Summa nyttor (kr) 144 154 188 700 884 613

Tabell 2. Resultat av samhällsekonomisk kalkyl för utbyggnad av cykelstråket Södertälje-Salem
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SAMLAD EFFEKTBEDÖMNING

En samlad effektbedömning (SEB) består av en 
samhällsekonomisk analys, fördelningsanalys och 
transportpolitisk målanalys.

SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS
Åtgärden bedöms skapa fler nyttor än de som 
inkluderats i GC-kalk som enbart tar hänsyn till 
nyttan för cyklister. Även gångtrafikanter bedöms 
få en förbättrad restid, trygghet och bekvämlighet. 
GC-kalk inkluderar inte effekten av breddningen 
av GC-vägen vilket bedöms öka trafiksäkerheten 
ytterligare. Investeringen i cykelstråket är ett 
kostnadseffektivt sätt att öka tillgängligheten till en 
större arbetsmarknad för en bred grupp invånare 
genom att öka tillgängligheten mellan bostad och 
arbetsmarknad.

FÖRDELNINGSASPEKTER
Åtgärderna gynnar män, kvinnor och barn/unga 
som har behov av att förflytta sig längs stråket.

TRANSPORTPOLITISKA MÅL
Åtgärden bedöms bidra till ekologisk, 
samhällsekonomisk och social hållbarhet då 
den ökar valfriheten i transportnätet, minskar 
bilberoendet och ökar trafiksäkerheten.

Åtgärderna bedöms bidra positivt det övergripande 
transportpolitiska målet om bidrag till en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
tranportförsörjning. Det blir mer attraktivt att cykla, 
vilket är positivt för både klimat och hälsa utan att 
åtgärdspaketet innebär några betydande negativa 
effekter inom andra områden.

En sammanfattning av vilka av de transportpolitiska 
målen som åtgärderna bedöms bidra till redovisas i 
Tabell 3. Bidraget graderas i en femgradig skala från 
mycket negativt till mycket positivt bidrag.
En målkonflikt har identifierats i en väsentlig 
förbättring för cyklisters framkomlighet och 
trafiksäkerhet på bekostnad av viss negativ påverkan 
på landskap.
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Transportpolitiska 
mål

Bidrag med motivering

Bidrag till funk-
tionsmålet

Medborgarnas resor Mycket stort positivt bidrag. Medborgarnas resor förbättras genom 
ökad bekvämlighet när restiden för cyklister kortas väsentligt.

Näringslivets trans-
porter

Ingen påverkan 

Tillgänglighet region-
alt/länder

Stor positiv påverkan genom att det nya stråket skapar bättre kop-
plingar till pendeltågstationer. 

Jämställdhet Obetydligt/lågt bidrag. Förbättrar möjligheterna för cykling för både 
män och kvinnor.

Funktionshindrade Ingen påverkan. 

Barn och unga Stort positivt bidrag. Den nya kopplingen fungerar som samman-
hängande rekreationsstråk som även kan användas av barn i områ-
det. Broförbindelsen ligger i anslutning till motionsstråk och fritid-
saktiviteter

Kollektivtrafik, gång 
och cykel

Mycket stort positivt bidrag genom att förutsättningarna för att välja 
cykel förbättras då det blir snabbare, bekvämare och mer trafiksäkert 
att cykla.

Bidrag till hänsyn-
smålet

Klimat Stort positivt bidrag genom att det blir mer attraktivt att resa med 
cykel vilket förväntas locka bilister att börja cykla istället.

Hälsa Mycket stort positivt bidrag genom att det blir mer attraktivt att 
cykla vilket bör öka cyklandet.

Landskap Visst negativt bidrag då ny gång- och cykelväg anläggs i jordbruks-
mark, vilket skapar ett nytt stråk i orörd terräng.

Trafiksäkerhet Mycket stort positivt bidrag genom att ny GC-väg och nya cykelfält anläggs 
samt att flera korsningar byggs om och passager över väg hastighetssäkras.

Tabell 3. Transportpolitisk målanalys.
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SLUTSATS OCH 
REKOMMENDATION FÖR 
FORTSATT ARBETE
 
Resultatet av denna stråkstudie visar att det finns 
goda förutsättningar att uppgradera cykelstråket 
mellan Södertälje och Salem till regional standard 
enligt definitionen i den regionala cykelplanen. 

I Salem krävs vissa avvikelser från de rekommenderade 
breddmåtten i cykelplanen, men de föreslagna 
lösningarna bedöms ändå bidra till god standard och 
innebär en helt ny koppling för gående och cyklister. 

Med en total investeringskostnad om cirka 27
miljoner kronor (exklusive den nya gång- och 
cykelbron över Karlskronaviken) kan en ny koppling 
över Karlskronaviken skapas som ger stora positiva 
restidseffekter. 

Ambitionen med åtgärdsförslaget är att det ska ligga 
till grund för fortsatt projektering och utbyggnad. 
Det är väghållarna, i det här fallet Södertälje och 
Salem kommun, som ansvarar för detta och som 
står för kostnaderna för arbetet. En fortsatt dialog är 
viktig mellan kommunen och Trafikverket kring de 
sträckor som berör Trafikverkets anläggning.

I några fall bör föreslagna lösningar studeras vidare. 
Detta gäller bland annat där det krävs justeringar av 
detaljplaner och justering eller flytt av busshållplatser.

Väghållarna har goda möjligheter att få ekonomiskt 
stöd för utbyggnaden av cykelstråket. Med 
statlig medfinansiering från länsplanen för 
transportinfrastruktur samt stadsmiljöavtal finns 
möjlighet till 50 % medfinansiering för kostnaderna.
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