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Sammanfattning
Trafikkontoret har gjort en översyn av cykelstråket mellan Odenplan och Gullmarsplan, via
Tegelbacken. Utredningen visar att cykelstråket har brister i utformning, kontinuitet och
trafiksäkerhet. Utredningen visar även att olika typer av cykelolyckor sker på de olika
delsträckorna – och att olyckstypen är kopplad till gatuutformningen.
Ett antal åtgärdsförslag som syftar till att uppfylla projektmålen sammanhängande cykelstråk
på hela sträckan, tillräckliga bredder som medger omkörning och cykling i egen takt,
återkommande lösningar och längre homogena sträckor, kontinuitet genom minskat antal
korsningar eller avbrott samt minimera konflikter med högersvängande tung trafik har tagits
fram. Nedan redovisas åtgärdsförslagen samlade på kort och lång sikt.
Kontoret föreslår att följande punkter utreds/genomförs på kort sikt (ca 1-3 år):
 Tydlig vägvisning på hela sträckan.
 Hastighetsdämpande åtgärder byggs längs Upplandsgatan för att förbättra säkerheten för
cyklister i blandtrafik. Åtgärderna föreslås på hela sträckan mellan Odengatan och Norra
Bantorget.
 Nya cykelbanor byggs vid Norra Bantorget, mellan Upplandsgatan och Vasagatan. De
föreslås bli 2,25 meter breda och placerade bakom befintliga busshållplatser. (Vasagatan
byggs om i särskilt projekt – planerat är 2,25 meter breda cykelbanor på bägge sidor.)
 Tegelbacken utreds i särskilt projekt med syfte att bland annat erbjuda större utrymmen
för gång- och cykeltrafiken.
 Utreda möjligheten att åstadkomma en konsolkonstruktion utmed Riddarhuskanalen som
möjliggör breddad cykelväg mellan Vasabron och Gamla stans tunnelbanestation.
 På Repslagargatan mellan St Paulsgatan och Högbergsgatan förtydligas cykelstråket med
skyltar, målning/markering i gatan samt belysning så att en alternativ möjlighet ges till
cyklisterna på eftermiddagen då framkomligheten på Götgatans gågatudel är mycket låg.
 Trafikregleringen ändras (lastzonen tidsregleras mellan kl 06-10) på Götgatan mellan
Högbergsgatan och Noe Arkens gränd, så att framkomligheten förbättras för cyklister i
sydlig riktning under eftermiddagsrusningen.
 Cykelbanan breddas till 2,25 meter på Götgatan mellan Noe Arksgränden och
Högbergsgatan.
 Cykelbanorna breddas på Götgatan mellan Noe Arksgränden och Folkungagatan i
samband med omläggning av sträckan inför ombyggnad av Slussen.
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Cykelbanor längs resterande del av Götgatan fram till Skanstullsbron byggs om i särskilt
projekt.
Studera gång- och cykelbro mellan St Paulsgatan och Tegelbacken samt redovisa
konsekvenser och kostnader.
Cykelbanan på Skanstullsbrons östra sida breddas när ett körfält tas i anspråk.
Ett alternativt läge för ett cykelstråk förbi Götgatsbacken utreds tills dess att busstrafikens
omledning med anledning av projekt Slussen avslutas.

Åtgärder på längre sikt (ca >3år):
 Alternativ cykellösning i form av till exempel röda cykelfält längs Upplandsgatan på
sträckan Odenplan-Norra Bantorget.
 Mellan Tegelbacken och Gamla stan byggs en cykelbro parallellt med Centralbron.
 I Slussenprojektet byggs en ny cykelbro mellan Gamla stan och Södermalmstorg.
 Repslagargatan byggs om så att en dubbelriktad, 3,25 meter bred cykelbana går mellan St
Paulsgatan och Högbergsgatan. Korsningarna ses över så att cyklister får företräde
gentemot övrig fordonstrafik.

Syfte
Syftet med uppdraget är att göra en översyn av pendlingscykelstråket på sträckan
Gullmarsplan – Tegelbacken – Odenplan. Detta inbegriper att ta hänsyn till pågående
utredningar och projekt längs sträckan som tillsammans med, för denna utredning, föreslagna
åtgärder ska skapa ett sammanhängande stråk.
Mål
Målsättningen är att skapa förutsättningar för ett ökat cyklande utifrån Cykelplanens ledord
framkomlighet, trygghet och säkerhet.
För uppdraget har följande projektspecifika mål tagits fram:
 Sammanhängande cykelstråk på hela sträckan
 Tillräckliga bredder som medger omkörning och cykling i egen takt.
 Återkommande lösningar och längre homogena sträckor
 Kontinuitet genom minskat antal korsningar eller avbrott
 Minimera konflikter med högersvängande tung trafik
Utöver dessa gäller även samhällsmålet att andelen av alla resor i högtrafik som sker med
cykel ska vara minst 15 procent år 2030.
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Omfattning
Utredningen sträcker sig från Odenplan i norr – via bland annat Vasagatan, Tegelbacken,
Munkbroleden, Slussen och Götgatan – till Gullmarsplan i söder. Sträckan är ca sex km lång
och har delats in i delsträckor enligt figuren nedan.

Utredningsområdet med delsträckor
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Utefter stråket pågår ett flertal projekt. Nedan listas de projekt som är kända och som bedöms
ha en påverkan för utredningen.













Odenplan, pågår återställande i samband med bygget av Citybanan. Planering för
tunnelbanans gula linje pågår. Byggstart planeras till 2016. Under byggtiden kommer
gångtrafik och cykeltrafik påverkas kraftigt.
Torsgatan, en programutredning pågår med syfte att förbättra cykelstråket i samband med
återställande efter Citybanan. Byggstart planeras till 2016.
Vasagatan, en programutredning har tagits fram för en större ombyggnad på sträckan
mellan Tegelbacken och Norra Bantorget. Byggstart 2017.
Tegelbacken, en utredning med förbättringsförslag på korsningens och platsens
utformning pågår. Oklar byggstart.
Slussen, utredningen har anpassats mot nu kända ombyggnadsetapper som planeras.
Hänsyn har tagits till den slutliga utformningen som redovisas i systemhandlingen för
Slussens ombyggnad. Byggstart 2016.
Götgatan (norra delen), en studie pågår kring möjligheterna till och konsekvenserna av att
förlänga den nuvarande gågatan dels söderut och ansluta mot Medborgarplatsen men även
norrut till Hornsgatan. Oklar byggstart.
Fastighetsprojekt. På Södermalm kommer två större ombyggnationer av fastigheter att
beröra aktuellt stråk. Schönborg 6 vid Götgatan/St Paulsgatan (oklar byggstart) samt
Medborgarhuset (byggstart 2016).
Götgatan (södra delen), delsträckan behöver byggas om med en permanent omfördelning
av gatuutrymmet med större fokus på ytor avsedda för gång- och cykel. Byggstart
preliminärt 2017.
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Nuläge
Cykelstråket har en mycket stor variation i utformning av cykelbanor och cykelfält,
blandtrafik och cykling på gågata. Variationerna består även av olika bredder, placering i
gaturummet, beläggning och riktning. Även korsningarnas utformning och funktion för
cykeltrafiken varierar. Sammantaget kan stråket på vissa sträckor upplevas som
osammanhängande, otryggt och ogenomtänkt.
Dalagatan som är markerad som huvudstråk i Cykelplan 2012 saknar cykelbanor och
cykelfält. Här hänvisas cykeltrafik till körbanan med övrig motorfordonstrafik. I översynen
som är gjord pekas istället Upplandsgatan ut som nytt cykelstråk och gatan bör inkluderas i
cykelplanen som ett huvudcykelstråk eller pendlingscykelstråk.

Cykelstråket som det ser ut enligt Cykelplan 2012. Upplandsgatan är inringad i gult.
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Kartan nedan visar en mätning som utfördes av Stockholms stad under maj 2015. Denna utfördes
under en specifik dag och ger en momentan bild av stadens cykeltrafikflöden enligt figuren nedan.

Cykeltrafikflöden på dygnsnivå från maj 2015. Observera att dessa värden avser trafikflöden för en enda specifik dag under
maj månad. För Götgatan anges två värden där dessa är från en mätdag i september 2013 respektive 2014. Källa:
Trafikkontoret, Stockholms stad

I rapporten Stockholmstrafiken 2014 från Miljöbarometern visas en sammanställning av
årsvariationen för cykeltrafiken längs flera av de större infarterna till Stockholm. För det
studerade cykelstråket mellan Gullmarsplan – Tegelbacken – Odenplan inkluderas
Skanstullsbron och Munkbron i sammanställningen.
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Cykeltrafikflöden över året.

Skanstullsbrons årsmedeldygnstrafik ligger på nästan 4 200 cyklande per dygn. I figuren
ovan syns årsvariationen där även maxnivåerna redovisas. För augusti uppnås nära 8 000
cyklande per dygn på Skanstullsbron.
Längs Munkbron är årsmedeldygnstrafiken uppe på drygt 5500 cyklande och med en högsta
notering på nära 10 000 cyklande.
Räkningar på norra Götgatan visar på en ökning av cykeltrafiken med drygt 40 procent under
morgonen samt nästan 70 procent under eftermiddagen mellan 2007 och 2015. För gående är
motsvarande ökning 15 procent under förmiddagen och drygt fem procent på eftermiddagen.
Nedan listas en del av de brister som finns längs cykelstråket:
 Blandtrafik förekommer bland annat på Upplandsgatan och Vasagatan.
 På Vasagatan och vid Tegelbacken är cykelbanorna och cykelfälten smala och väntytorna
vid trafiksignalerna små samtidigt som antalet cyklande och gående är stora.
 Längs Riddarholmskanalen och Munkbroleden är nuvarande ytor för cykeltrafiken
underdimensionerade.
 På Götgatans gågatudel är cyklisters framkomlighet mycket låg under eftermiddagarna.
I genomsnitt rapporteras 70-80 cykelolyckor varje år. Vanligast är singelolyckor (de utgör 34
procent av alla cykelolyckor). Cykelolyckorna inträffar främst under morgon- och
eftermiddagsrusningen, då det generellt även är som mest trafik. Utöver de rapporterade
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olyckorna finns sannolikt ett mörkertal med olyckor, främst lindrigare, som inträffat utan
inblandning av sjukvård eller polis. De dödsolyckor som inträffat längs utredningssträckan
har alla handlat om fotgängare som blivit påkörda av motorfordon vid övergångsställe.

Stråkets cykelolyckor fördelat på typ av dag och tidsintervall åren 2010-2014.

Längs Upplandsgatan och Vasagatan mellan Odenplan och Tegelbacken (delsträckorna 1 och
2) har drygt hälften av alla olyckor där cykel/moped blir påkörda av motorfordon skett.
Nära hälften av olyckorna där cyklister på något sätt kolliderar med varandra har inträffat på
sträckan mellan Tegelbacken och Gamla Stan (delsträcka 3), dvs på Vasabron och utmed
Riddarholmskanalen.
Majoriteten av det totala antalet olyckor där cyklister är inblandade har skett längs norra
Götgatan på sträckan mellan Medborgarplatsen och Slussen (delsträcka 4). Mycket på grund
av det höga antalet cykel-singelolyckor (37 procent av totala antalet) och fotgängare-cyklist
olyckor (29 procent av totala antalet). Olyckorna sker i nedförsbackarna vid södra och norra
anslutningen till gågatan. På gågatusträckan rapporteras mycket få olyckor.
På sträckan Södra Götgatan till Gullmarsplan (delsträcka 5 och 6) har lägst antal olyckor
inträffat på cykelstråket där cyklister är inblandade (24 procent av samtliga).
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Förslag per delsträcka
Nedan redovisas åtgärder som ger en så fördelaktig utformning som möjligt för cyklister och
som bidrar till uppfyllnad av projektets syfte och projektmål.
Utredningen föreslår generellt att börja med kostnadseffektiva åtgärder som kan genomföras
på kort sikt.
Generella åtgärder
Förbättring av vägvisning längs stråket innebär en tydlighet om vart stråket leder och gör det
lättare för cyklister att hitta. Till viss del kan det även innebära att restiden kan kortas ner
något för nya cyklister.
Åtgärdsförslag för den permanenta vägvisningen innebär att:
 Befintlig vägvisning ses över och ändras eller kompletteras där så krävs.
 För ombyggnadsprojekt som omfattar ombyggnad, nybyggnad eller rivning av cykelfält
eller cykelbanor ska vägvisningen ses över och eventuellt kompletteras/justeras.
 Befintlig vägvisning kompletteras med så kallade platsmärken. Med platsmärken
förbättras vägvisningen genom att cykeltrafiken informeras om var målet är och när man
nått dit.
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Delsträcka 1 Odenplan och Torsgatan/Dalagatan/Västmannagatan/Upplandsgatan
Tidigt under utredningen utreddes samtliga fyra gator som går mellan Odengatan och Norra
Bantorget. Resultatet av utredningen ledde till att samtliga gator utom Upplandsgatan valdes
bort. Längs dessa gator presenteras därför inga förslag till åtgärder.
Upplandsgatan
Upplandsgatan bildar en gen cykelväg mellan Norra Bantorget och Odenplan och ansluter
dessutom naturligt till cykelgaraget vid Odenplan.
På kort sikt föreslås hastighetsdämpande åtgärder längs sträckan för att förbättra
trafiksäkerheten för cyklister. Val av åtgärder och placering studeras vidare, men eftersom
busstrafik förekommer så kan vissa typer av åtgärder som gupp och andra upphöjningar med
korta branta lutningar undvikas.
Trafiksäkerheten (både den upplevda och faktiska) bedöms bli bättre.
På längre sikt föreslås att en så kallad alternativ cykellösning eller cykelfartsgata utreds.
Förslaget innebär att en dubbelriktad cykelfartsgata bildas mellan Odengatan alt.
Observatoriegatan och Norra Bantorget längs Upplandsgatan. Utformning av cykellösningen
och vilka konsekvenser som fås behöver utredas vidare. Förslaget kan dock liknas med det
försök som ska permanentas längs Kungsholms Strand.

Exempel på cykelfartsgator i Holland och Tyskland (Foto Tyréns)

Parkering och angöring kommer att påverkas i hög grad på gatan, men busshållplatser
föreslås ligga kvar.
Resultatet för cyklister är att det bildas ett sammanhängande stråk längs hela sträckan med
högre trafiksäkerhet än idag.
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Delsträcka 2 Norra Bantorget och Vasagatan
Norra Bantorget
I samband med genomförandet av åtgärder på Vasagatan, se nedan, föreslås följande för
cykeltrafiken på Norra Bantorget:
 Cykelbanor byggs med bredd 2,25 meter.
 Cykelbanor leds bakom busshållplatserna.
 Koppling mot en ändrad utformning av Upplandsgatan.
Trafiksäkerheten – både den upplevda och faktiska – samt framkomligheten för cyklister
bedöms bli bättre.
Vasagatan
Förslag från det pågående projektet längs Vasagatan:
 Grön våg i signalerna.
 Utnyttja ett körfält för att bredda cykelbanor och gångbanor på ömse sidor om gatan.
 Enkelriktade, 2,25 meter breda cykelbanor.
Nedan redovisas förslag till sektioner för Vasagatan.

Sektion mellan Tegelbacken och Klarabergsgatan

Sektion mellan Gamla Brogatan och Kungsgatan
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Delsträcka 3 Tegelbacken och Gamla stan
Tegelbacken
En utredning pågår gällande framtida utformning av Tegelbacken. Ännu finns inget att
redovisa gällande cykellösningar på platsen.
Tegelbacken - Gamla stan
Längs Vasabron bör möjligheten att ta ett körfält i anspråk och bredda cykelbanan så att den
medger omkörningar i bägge riktningar utredas och konsekvensbeskrivas. Kvar på bron blir
ett körfält i vardera riktningen för bil- och busstrafiken. Risken finns att stombuss 3 fastnar i
köer. Om en separat cykelbro byggs mellan Gamla stan och Tegelbacken (se nedan) minskar
behovet av breddning längs Vasabron.
För sträckan i Gamla stan, från Vasabron till Gamla stans tunnelbanestation, har flera
alternativ tagits fram.
Enkelriktade cykelbanor
Förslaget innebär att cykelstråket enkelriktas och delas upp kring Riddarhuset; södergående
cykeltrafik ligger kvar utmed Riddarholmskanalen och norrgående cykeltrafik använder
Riddarhusgränd och ett ianspråktaget körfält längs Munkbroleden.

Översikt – alternativ på ny sträckning kring Riddarhuset
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Konsekvenserna av förslaget är följande:
 breddade stråk för cykeltrafiken i såväl norr- som södergående riktning innebär en
stor trafiksäkerhets- och framkomlighetshöjning,
 signalreglering av cyklister i norrgående riktning vid Riddarholmsbron innebär en
försämring för cyklisterna,
 avsmalnad gångbana på Riddarhusgränd försämrar framkomligheten för gående och
innebär risk för gående i cykelbanan.
Sammantaget rekommenderas inte detta förslag.
Konsolbro
Ett annat alternativ på kort sikt är att hänga en konsolkonstruktion på kajen utmed
Riddarholmskanalen och på så sätt bredda stråket så att säker omkörning medges.
Alternativet skulle innebära trafiksäkerhets- och framkomlighetsförbättringar men löser inte
framkomlighetsproblemen på Vasabron. Konsolen kan plockas bort om/när separat cykelbro
mellan Gamla stan och Tegelbacken byggs.

Exempel på en påhängsbro i kombination med cykelbro längs Centralbron (Tyréns)

Konsekvenserna av förslaget är följande:
 breddade stråk för cykeltrafiken i bägge riktningar innebär en stor trafiksäkerhetsoch framkomlighetshöjning.
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På längre sikt föreslås att en bro för cykeltrafik byggs längs Centralbron på sträckan mellan
tunnelbanestation vid Gamla stan och Tegelbacken. En utredning av en sådan cykelbro
kommer att göras på kontoret på uppdrag av Kommunfullmäktige under 2016.

Alternativ ”Rak bro” – perspektiv (Tyréns)







Cyklisters säkerhet (både upplevd och faktiskt) och framkomlighet förbättras.
Trafiken i övrigt påverkas inte.
Risk finns att det raka cykelstråket även kommer användas av fotgängare.
Cykelbrons förutsättningar genom Strömsborg måste studeras i detalj.
Tillståndsgivning för exempelvis vattenverksamhet behöver utredas.

Förslaget kräver fortsatt fördjupad utredning.
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Delsträcka 4 Norra Götgatan och Medborgarplatsen
Delsträckan utgår från Slussen där förutsättningar är givna. De föreslagna åtgärderna (som
avser kort sikt) anpassas till Slussens ombyggnad. Under det fortsatta arbetet kan det bli
nödvändigt att anpassa förslag till eventuella nya förutsättningar från slussenprojektet.
Åtgärder på kort sikt
En åtgärd som har utretts för att förbättra framkomligheten för cyklister på kort sikt är att
separera gående och cyklister på Götgatans gågatudel. För att förtydliga området gentemot
övriga trafikanter och visa att den är reserverad för cykeltrafiken skulle ytan kunna målas
upp med cykelsymboler, röd färg etc. Detta bedöms fungera under morgonens högtrafik, men
då är framkomligheten inte ett problem för cyklisterna. Åtgärden kan däremot innebära
ökade konflikter under eftermiddagen. På eftermiddagen är mängden cyklister ungefär lika
många som på morgonen, men fotgängarna är mångdubbelt fler och dominerar helt
gaturummet. En markerad cykelyta innebär troligen att cyklisterna håller högre hastighet och
inte anpassar sin cykling för att kunna väja gentemot gående i lika hög grad som när cykling
sker i blandtrafik. De gående har i stor utsträckning intresse av att korsa gatan på många
ställen. Med en markerad cykelbana på gågatan torde de gåendes framkomlighet och
möjlighet att lätt ta sig från sida till sida minska. En markerad cykelyta på gågatan tros skapa
fler konflikter, incidenter och mer irritation och otrygghet.
Följande konsekvenser uppstår med förslaget ovan:
 Något minskad restid för cyklister under eftermiddagen.
 Morgon/förmiddag: cykelytan kan behöva användas av motorfordon för att komma förbi
uppställda fordon.
 Eftermiddag: den stora mängden gående som strosar på gågatan och önskar korsa gatan på
många platser kommer att göra cykelbanan svår att cykla ostört på. Det finns stor risk för
ökat antal konflikter och incidenter mellan cyklister och gående
Sammantaget rekommenderas inte detta förslag på kort sikt.
Det har under en tid varit tillåtet att cykla i bägge riktningar på Repslagargatan och St
Paulsgatan (mellan Götgatan och Repslagargatan), men stråket har inte lockat någon större
mängd cyklister. Vad detta beror på är oklart, men en förklaring kan vara att cyklisterna inte
känner till att möjligheten finns. Förslaget innebär därför att förtydliga det parallella stråket
på St Paulsgatan, Repslagargatan och Högbergsgatan genom ett antal enkla åtgärder:
1. målning av cykelmyror och/eller annan markering på hela sträckan,
2. tydlig skyltning av cykelstråket,
3. informationskampanj vid några tillfällen under morgon- och eftermiddagsrusning där
möjligheten och fördelen med att ta Repslagargatan demonstreras,
4. se över belysning som markerar cykelstråket.
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Med hjälp av målning kan cykelstråket på Repslagargatan tydliggöras på ett enkelt och billigt sätt

Förslaget innebär att cykling fortfarande är möjligt på Götgatans gågatudel, men med en
alternativ sträckning kan respektive cyklist själv välja vilken väg som passar bäst.
Följande konsekvenser uppstår med förslaget ovan:
 Minskad restid för cyklister.
 Minskad irritation och ökad trivsel bland både cyklister och gående.
På Götgatan mellan Högbergsgatan och Noe Arksgränden föreslås att den motriktade
cykelbanan breddas till ca 2,25 meter och att lastzonen får en tidsbegränsning mellan kl 0610, såsom gäller på övriga Götgatan (norra delen). Möjlighet ges därmed till cyklister att köra
om varandra och framkomligheten ökar i nordlig riktning. I sydlig riktning skapas utrymme
på körbanan för cyklister under eftermiddagsrusningen motsvarande cirka 2,5 meter. Även
detta innebär stora förbättringar framkomlighetsmässigt för cyklister; dels finns plats i
gaturummet att cykla förbi köande fordon, dels finns yta att köa upp närmare signalen.
Under ombyggnaden av Slussen kommer nuvarande utformning av Götgatan mellan
Folkungagatan och Noe Arksgränden (infarten till Söderledstunneln norrut från Götgatan) att
ändras. Gatan enkelriktas norrut, busslinje 2, 3, 53 och 76 passerar sträckan och får en
hållplats i anslutning till tunnelbanenedgången i Björns trädgård. Under förmiddagens
maxtimme kommer ca 48 bussar anlända till Medborgarplatsen under en timme givet
nuvarande tidtabell, eller motsvarande en buss var 75:e sekund i genomsnitt. Detta
provisorium kommer att råda i ca 4 år med start sommaren 2016.
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Omledningssträcka norrut för busslinjer under ombyggnationen av Slussen då Katarinavägen är avstängd.

De enkelriktade cykelbanorna föreslås breddas till 2,25-3 meter i sydlig riktning och 3 meter
i nordlig. Ett räcke sätts upp vid hållplatsen och tydliga övergångar för gående från hållplats
till T-bana anordnas. Cykelbanan i nordlig riktning förlängs och kopplas på befintlig
(breddad) motriktad cykelbana norr om Noe Arksgränden.

Trafikkontoret
Trafikplanering

Bilaga 1
Nr
Sida 18 (28)

Breddad motriktad cykelbana (2,25 m)

Ny cykelbana (3 m)

Breddad cykelbana (2,25-3 m)

Breddad cykelbana (3 m)

Förslag till breddning av cykelbanor på Götgatan mellan Högbergsgatan och Folkungagatan.

Trafikkontoret
Trafikplanering

Bilaga 1
Nr
Sida 19 (28)

Följande konsekvenser uppstår med förslaget ovan
 Rak och attraktiv sträckning för cyklister i nord-sydlig riktning
 Ett par konfliktpunkter mellan gående och cyklister riskerar att fås vid hållplatsen intill
Björns trädgård. Viktigt att utforma med omsorg.

Sammanfattande bild över åtgärder på norra Götgatan på kort sikt.
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Åtgärder på lång sikt
Ett utvecklat förslag av lösningen ovan är att anlägga dubbelriktad cykelbana på
Repslagargatan mellan St Paulsgatan och Högbergsgatan.
Förslaget innebär att en 3,25 meter bred dubbelriktad cykelbana byggs på Repslagargatans
västra sida samt att gångbanorna smalnas av till 2,0 meter.

Repslagargatan med dubbelriktad cykelbana på västra sidan

Följande konsekvenser uppstår med förslaget ovan:
 Minskad restid för cyklister.
 Sammanhängande cykelstråk mellan St Paulsgatan och Högbergsgatan.

Ytterligare alternativ har utretts och innebär att cykelstråket förläggs i Repslagargatans
förlängning mellan Hornsgatan och St Paulsgatan. Syftet med förslaget är att avlasta
Götgatan mellan St Paulsgatan och Hornsgatan från cyklister och erbjuda cyklister bättre
framkomlighet. Syftet är även att hitta ett attraktivt stråk för cyklisterna om Götgatans
gågatudel förlängs till Hornsgatan.
Förslaget innebär att
 en trafiksignal för cyklister placeras på Hornsgatan, vid gångytan intill
Hornsgatsavfarten,
 en dubbelriktad cykelbana byggs på gångytan och torget,
 en ramp byggs på nuvarande trappa mellan Peter Myndes backe och St Paulsgatan.
Följande konsekvenser uppstår med förslaget ovan:
 Trång sektion för gående och cyklister på passagen mellan Hornsgatan och Peter Myndes
backe. Dålig sikt vid hushörn både vid Hornsgatan och vid Peter Myndes backe.
Otillräckligt utrymme för cyklister vid signal på Hornsgatan och passage.
 Dubbla trafiksignaler på Hornsgatan (en i korsningen Hornsgatan/Götgatan och en ny för
att ta sig över Hornsgatan) ger sämre framkomlighet för cyklister.
 Avsmalnad trappa och borttagen barnvagnsramp ger försämrad framkomlighet för gående.
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Risken är stor att cyklister i sydlig riktning som väntar på grönt vid Södermalmstorg inte
väljer att cykla på aktuell sträcka eftersom den innebär en extra trafiksignal, utan väljer
Götgatan ändå.
Fördelarna med förslaget är rak sträckning, färre konflikter med fotgängare längs
Götgatan

Sammantaget kan detta förslag inte rekommenderas.
Medborgarplatsen
Åtgärder på kort sikt
Ett alternativ där cykelstråket parallellförflyttas till Medborgarplatsen har också utretts.
Alternativet innebär kortfattat att cyklister och bilister slussas med trafiksignal vid Åsögatan,
ett cykelfält placeras till vänster om biltrafiken på Götgatan söder om korsningen
Götgatan/Folkungagatan, en ny trafiksignal för cyklister placeras i korsningen, cykelbanor
byggs på Folkungagatan mellan Götgatan och Söderledstunneln samt att en dubbelriktad
cykelväg anläggs på Medborgarplatsen från Folkungagatan till Repslagargatan. På
Repslagargatan innebär förslaget att parkeringen tas bort och cykelstråket markeras. Se
illustration på nästa sida.
Följande konsekvenser uppstår med förslaget:
 Den stora mängden gående som går på Medborgarplatsen med målpunkt i Söderhallarna,
Medborgarhuset, Södra Station, restauranger och uteserveringar kommer att göra
cykelbanan svår att cykla ostört på. Det finns stor risk för ökat antal konflikter och
incidenter mellan cyklister och gående.
 Lösningen innebär en signalsluss på Götgatan vid Åsögatan, vilket försämrar
framkomligheten för cyklister. Stor risk för rödljusköring i lågtrafik. Försämrad
framkomlighet för biltrafiken med ökad köbildning som följd.
 Lösningen innebär en extra trafiksignal över Folkungagatan, vilket försämrar
framkomligheten för cyklister. Oklart vad alternativet ger för effekter för biltrafiken från
Söderledstunneln mot Folkungagatan.
 Alternativet innebär att utrymmet för gående och cyklister i det nordvästra hörnet på
Medborgarplatsen blir väldigt litet. Stor risk för gående i cykelbanan. Stor risk för
konflikter och incidenter pga dålig sikt.
 Signalregleringen av korsningen Götgatan/Folkungagatan innebär försämrad
framkomlighet för samtliga trafikslag eftersom korsningen får en ytterligare signalfas då
det tillförs en särskild vänstersvängssignal för cykel. Trafiksimuleringar visar på en risk
att köer längs Götgatans södra tillfart och Folkungagatans tillfarter blir svåra att hantera
med dagens trafikmängder.
 Fördelarna med förslaget är färre konflikter med fotgängare längs Götgatan
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Övriga idéer
En idé om en ny brokoppling för gång- och cykeltrafiken som sträcker sig från korsningen
Repslagargatan/Sankt Paulsgatan och vidare norrut på bro över Hornsgatan, via Guldgränd
och vidare parallellt med Centralbron till Tegelbacken har väckts under utredningens gång.
En sådan bro skulle innebära stora restidsvinster för cyklister mellan Södermalm och
Tegelbacken. Den är dock ej anpassad för cyklister till och från Gamla stan/Skeppsbron. Ges
bron tillräcklig dimensionering medför den trafiksäkerhetsvinster. Kopplingen har flera
komplicerade delar, inte minst ur stadsbildshänseende men även utrymmesmässigt är den en
utmaning, och skulle behöva studeras vidare.

Kan genomföras som en egen
etapp, se delstäcka 3.

Förslag på långsiktig lösning med ett stråk på bro.
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Delsträcka 5 Södra Götgatan
På södra delen av Götgatan, mellan Ringvägen och Åsögatan, har ett försök pågått under ett
par år med bredare cykelbanor. Cykelbanorna har breddats och medger numer omkörning. På
sträckan gäller dessutom grön våg i trafiksignalerna om cyklisten håller ett jämnt tempo på
cirka 18 km/tim. Detta har samtidigt visat sig gynna framkomligheten för biltrafiken.
De temporära åtgärderna på Södra Götgatan färdigställdes i juni 2014 och planerna för den
permanenta utformningen pågår.
Följande faktorer beaktas i projektet:
 Återkommande lösningar.
 Minska konflikter mellan högersvängande motorfordon och cykeltrafik.
 Vid signalreglering använd olika faser för högersvängande fordon och cykeltrafik rakt
fram.
 Vid icke signalreglerade korsningar bör cykelbanor utformas så att cykelbanan upphör
före korsningen och övergår i cykelfält eller blandtrafik. Vid cykelfält bör cykelbox eller
framdragen stopplinje för cyklisterna användas.
Delsträcka 6 Skanstullsbron och Gullmarsplan
Skanstullsbrons östra sida
Möjligheten att bredda gång- och cykelbanan på Skanstullsbrons östra sida bör studeras
vidare. Lösningen skulle innebära en liknande lösning som på brons västra sida;
 Ett körfält för biltrafik utgår till förmån för en breddad och separerad gång- och
cykelbana.
 Den nya sektionen innebär en gångbana som utökas till 2,25 meter samt en cykelbana på
3,25 meter. Därefter en fysisk barriär mot övrig trafik. Kvarvarande bilkörfält görs 3,75
meter breda där överbredden är avsedd för snöupplag.

Exempel på utformning av sektion på Skanstullsbron östra sida.

Åtgärden innebär förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet för cyklister och gående.
Möjlighet till säkra omkörningar ges.
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För motorfordonstrafiken (exkl. busstrafiken som har eget körfält) kan åtgärden medföra
ökade kölängder och längre restid. Köerna kan komma att påverka busstrafiken söderifrån
från Gullmarsplans bussterminal. I det vidare arbetet är det därför viktigt att se hur ökad
trängselskatt kommer påverka kösituationen.
Gullmarsplans östra sida
Söder om Skanstullsbron vid passage av Gullmarsplan finns ett underutnyttjat busskörfält
som skulle kunna göras om till cykelbana. Den nuvarande utformningen med separering mot
cykelbanan med kantsten innebär en någon mer omfattande insats med kantstensflytt samt en
tillhörande översyn av avvattning. En breddning förlänger den höga standarden på
pendlingsstråket förbi Gullmarksplan längs den östra sidan.

Nynäsvägen norrut vid Gullmarsplan med kollektivtrafikkörfält fram till Skanstullsbron som på längre sikt skulle kunna
göras om till cykelbana. Vy norrut i bild till vänster. Vy söderut i bild till höger. Bilder från Apple Maps.
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Analys och konsekvenser
För uppdraget har följande projektspecifika mål tagits fram:
 Sammanhängande cykelstråk på hela sträckan
 Tillräckliga bredder som medger omkörning och cykling i egen takt.
 Återkommande lösningar och längre homogena sträckor
 Kontinuitet genom minskat antal korsningar eller avbrott
 Minimera konflikter med högersvängande tung trafik
 Utredningen föreslår generellt att börja med tillfälliga och billiga åtgärder för att sedan,
om de ger önskar resultat, gå vidare och permanenta åtgärderna.
Utefter de mål som anges ovan har måluppfyllelsen för de olika åtgärderna bedömts i
tabellen nedan.
Bedömning enligt:
= God måluppfyllelse
= Mindre god måluppfyllelse
= Låg måluppfyllelse
Nuläge samtliga sträckor
Sammanhängande cykelstråk

Delsträcka 1
OdenplanUpplandsgatan
Delsträcka 2
Norra Bantorget –
Vasagatan
Delsträcka 3
Tegelbacken –
Gamla stan
Delsträcka 4
Norra Götgatan –
Medborgarplatsen
Delsträcka 5
Södra Götgatan
Delsträcka 6
Skanstullsbron –
Gullmarsplan

Bredder som
medger
omkörning och
cykling i egen
takt

Återkommande
lösningar och
längre homogena
sträckor

Kontinuitet
genom minskat
antal korsningar
eller avbrott

Minimera
konflikter med
högersvängande
tung trafik
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Åtgärder på kort sikt per delsträcka:
Sammanhängande cykelstråk

Bredder som
medger
omkörning och
cykling i egen
takt

Återkommande
lösningar och
längre homogena
sträckor

Kontinuitet
genom minskat
antal korsningar
eller avbrott

Minimera
konflikter med
högersvängande
tung trafik

Återkommande
lösningar och
längre homogena
sträckor

Kontinuitet
genom minskat
antal korsningar
eller avbrott

Minimera
konflikter med
högersvängande
tung trafik

Delsträcka 1
OdenplanUpplandsgatan
Delsträcka 2
Norra Bantorget –
Vasagatan
Delsträcka 3
Tegelbacken –
Gamla stan
Delsträcka 4
Norra Götgatan –
Medborgarplatsen
Delsträcka 5
Södra Götgatan
Delsträcka 6
Skanstullsbron –
Gullmarsplan

Åtgärder på lång sikt per delsträcka:
Sammanhängande cykelstråk

Delsträcka 1
OdenplanUpplandsgatan
Delsträcka 2
Norra Bantorget –
Vasagatan
Delsträcka 3
Tegelbacken –
Gamla stan
Delsträcka 4
Norra Götgatan –
Medborgarplatsen
Delsträcka 5
Södra Götgatan
Delsträcka 6
Skanstullsbron –
Gullmarsplan

Bredder som
medger
omkörning och
cykling i egen
takt
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Förslag till fortsatt arbete
Kontoret föreslår följande punkter för fortsatt arbete
 Utred cykelbanor på Norra Bantorget.
 Utred provisorisk konsollösning på Riddarholmskanalen (vilket kan genomföras på kort
sikt).
 Utred cykelbro mellan Gamla stan och Tegelbacken (vilket torde kunna genomföras på
lång sikt).
 Se över trafikregleringarna (tidsbegränsa lastzonen till kl 06-10) på Götgatan mellan
Högbergsgatan och Noe Arksgränden för att öka framkomligheten för cyklister under
eftermiddagsrusningen.
 Bredda motriktad cykelbana på Götgatan mellan Högbergsgatan och Noe Arksgränden till
2,25 meter genom att smalna av körbanan från 5,7 meter till 5 meter.
 Genomför åtgärder på kort sikt i form av målning, markering, skyltning, belysning etc för
att tydliggöra det parallella stråket för cyklister på Repslagargatan.
 Utvärdera effekten av ett utvecklat cykelstråk på Repslagargatan för att ge vägledning till
hur gågatudelen på Götgatan bör utformas på lång sikt.
 Utred dubbelriktad cykelbana på Repslagargatan mellan St Paulsgatan och
Högbergsgatan, samt åtgärder i korsningarna Repslagargatan/St Paulsgatan och
Repslagargatan/Högbergsgatan så att cyklisters framkomlighet och säkerhet säkerställs.
Detta torde kunna genomföras på lång sikt.
 Genomför justeringar av cykelbanorna med mera på Götgatan mellan Noe Arksgränden
och Tjärhovsgatan, enligt ”åtgärdsförslag Götgatan”.
 Ett alternativt läge för ett cykelstråk förbi Götgatsbacken utreds tills dess att busstrafikens
omledning med anledning av projekt Slussen avslutas.
 Studera gång- och cykelbro mellan St Paulsgatan och Tegelbacken samt redovisa
konsekvenser och kostnader.
 Utred möjligheten av breddning av cykelbana på Skanstullsbron och förlängning av
cykelbana söderut vid Gullmarsplan.

Slut

