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Förord
I en växande storstadsregion behöver många olika trafikslag samsas för att
trafikanter ska kunna välja det mest lämpliga färdmedlet för sin resa. Cykel
har under de senaste åren blivit ett allt mer attraktivt transportmedel i den
växande regionen med trängsel i biltrafiken, framförallt under rusningstid.
Solna är en kompakt stad med korta avstånd mellan de flesta målpunkter.
Med ett väl anpassat cykelnät kan cykel vara ett bra alternativ till bilen för
många resor i staden. Många människor avstår idag från att cykla på grund
att de upplever hela eller delar av cykelnätet som trafikfarligt och otryggt.
Det är därför av vikt att hela cykelnätet utformas med höga krav på framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet.
Antalet boende och verksamma i Solna kommer i framtiden att öka. Därmed ökar även behovet av att kunna resa såväl inom staden som över
kommungränsen. Andelen resor som ökar med cykel och kollektivtrafik i
förhållande till biltrafiken innebär en minskad belastning på vägnätet samt
en minskad påverkan på miljön i form av buller och utsläpp av partiklar och
koldioxid.
Ska cykeln vara ett attraktivt transportmedel året runt måste både de regionala stråken och huvudcykelstråken vara av god kvalitet och erbjuda bra
framkomlighet. Det är på dessa stråk som den största delen av arbetspendlingen med cykel sker.
Även om Solna idag har ett cykelnät som i stort sätt täcker hela staden finns
det brister i cykelvägssystemet, som innebär att framkomligheten för cyklister försvåras och att restiderna med cykel förlängs. Tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet ska prioriteras i arbetet med att skapa förutsättningar för ett förbättrat och utvecklat cykelvägnät. Det ska ske i det löpande
arbetet och i samband med framtida exploatering, nybyggnation eller andra
planerade åtgärder på befintligt nät.
I samband med beslut om verksamhetsplanen och budgeten för 2013 fick
dåvarande stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en cykelplan
vars syfte är att skapa förutsättningar för ett cykelvägnät i Solna, som gör det
attraktivt att välja cykel som transportmedel för resor.
Cykelplanen var under 2014 utsänd på remiss till berörda myndigheter,
föreningar och andra intressenter. Allmänheten kunde lämna synpunkter
via stadens hemsida eller via brev. Förslaget till cykelplan har reviderats med
utgångspunkt från synpunkterna i remissvaren. Cykelplanens intentioner har
därefter varit vägledande får cykelstråkens placering i stadens översiktsplan.
Med den antagna översiktsplanen som grund kan strategin/cykelplanen nu
antas.

Inledning
I ett modernt trafiksystem ingår gång och cykel som viktiga trafikslag. I
Solna stads översiktsplan, Översiktsplan 2030, framgår det att inriktningen
för planeringen är att det ska vara möjligt att nå hela staden genom att gå
eller cykla. Särskild vikt ska läggas vid att säkerställa tillgången till bra gångoch cykelstråk, inte minst till kollektivtrafiknoder. Cykelplanen revideras
i samband med att översiktsplan aktualiseras vid varje ny mandatperiod.
Revidering av cykelplanen ska föregås av en utvärdering och inventering av
utförda och befintliga satsningar och åtgärder.
Cykelplanen ska skapa förutsättningar för att göra cykel till ett attraktivt
transportmedel. Planen anger riktlinjer för hur tillgängligheten kan utvecklas på kort och lång sikt samt beskriver statusen på befintligt cykelvägnät
med förbättringsförslag. Den första delen ska fungera som underlag för
den fysiska planeringen och lägger fast målsättningar och strategier, för
utvecklingen av cykelvägnätet. Den andra delen beskriver de regionala och
huvudcykelstråkens status utifrån perspektiven tillgänglighet, trygghet och
trafiksäkerhet och anger förbättringsförslag. Planering och genomförande
av åtgärder på cykelvägnätet sker av tekniska nämnden, som är ansvarig för
drift och underhåll av gång- och cykelvägar i staden.

Cykelplanens syfte
Syftet med cykelplanen är att skapa förutsättningar för ett cykelvägnät, som
uppfattas som attraktivt, tillgängligt, och säkert, och som därmed understödjer att cykel väljs som transportmedel för resor.
Cykelplanen ska fungera som ett underlag vid den fysiska planeringen och
understödja översiktsplanens intentioner om att hela staden ska kunna nås
genom att cykla. Cykelplanen ska vara vägledande och ange nivå på cykelvägarnas standard vid byggande, underhåll och drift. Den ska identifiera de
cykelförbindelser, som ska ingå i stadens huvudnät för cykel, och redovisa
förbättringsförslag.

Cykelplanens mål
• att fler resor ska företas med cykel och kollektivtrafik. Detta kommer
att innebära en minskad belastning på vägnätet, vilket är angeläget
eftersom antalet boende och verksamma i Solna kommer öka i framtiden. Därmed ökar även behovet av att resa såväl inom staden som
över kommungränsen. I den regionala cykelplanen finns en målsättning att resorna med cykel ska utgöra 20 % av alla regionala resor år
2030. Motsvarande målsättning för de lokala resorna bör vara minst
detsamma.
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• att kvaliteten på cykelvägnäten ska förbättras och därigenom skapa
förutsättningar för ökad cykling oavsett årstid. Det förutsätter trygga
och attraktiva cykelförbindelser, som är sammanhängande och av hög
standard beträffande trafiksäkerhet, framkomlighet samt drift och
underhåll. Ingen ska dödas eller skadas svårt i trafiken.

• att medvetenheten om stadens cykelnät, dess omfattning och kvalitet
ska öka hos de som är verk-samma i Solna. Det kommer att kräva
informationsinsatser och samverkan mellan Solna stad, arbetsgivare
och fastighetsägare.
• att trygga och säkra cykelvägar ska skapas inom staden för kortare
resor på de lokala stråken. Ett särskilt fokus ska läggas på integrering
med gående och säkra skolvägar.

Avgränsningar
En inriktning för cykelplanen är att öka andelen pendlare, som väljer cykel
som färdmedel genom att skapa förutsättningar för att ta cykeln till och från
arbetet. Cykelplanen avgränsas till de regionala stråken, snabbcykelstråken
samt huvudcykelstråken, som har störst betydelse för att öka andelen pendlare.
De principer som läggs fast för attraktiva, tillgängliga och säkra huvudcykelstråk ska i möjligaste mån även gälla för de lokala stråken. Därmed ger cykelplanen också en positiv effekt på de lokala cykelstråken, även om de inte är
inkluderade i denna plan.
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Bakgrund
Resvanorna i staden och regionen
Cykeln har historiskt haft en liten och begränsad roll i Solnas trafiksystem. I
en SCB:s mätning från 2015 framgår att 16 % av de boende i Solna använder cykel flera gånger i veckan samt att 6 % använder cykel som huvudsakligt
färdsätt till arbete eller studier (se nedanstående tabeller).

Hur ofta använder du
Flera gånger
i veckan

Minst en
gång i
veckan

Aldrig

Egen bil

23 (40)

17 (20)

41 (30)

Cykel

16 (15)

9 (11)

34 (32)

Kollektiva
färdmedel

70 (50)

12 (13)

2 (5)

Huvudsakligt färdsätt till arbete/studier
Bil

15 (25)

Cykel

6 (6)

Kollektiva färdmedel

55 (42)

Går

7 (8)

x(y) = Solnabor (länsgenomsnitt), procent
Figur 1. Tabellerna visar statistik från en undersökning som Länsstyrelsen låtit göra år 2015
med hjälp av SCB.

Enligt den nationella resvaneundersöknigen RES 2006 är nästan två tredjedelar av resorna som företas i Stockholms län kortare än 10 km. Hälften av
resorna tar längre tid än 25 minuter. Det finns således en potential att öka
andelen resor med cykel istället för att ta bilen.
På nationell nivå sker ca 10% av alla persontransporter med cykel. Stockholmsregionen har idag en förhållandevis låg andel trafikanter, som väljer
cykel i förhållande till andra regioner i landet. Det finns ett flertal orsaker till
det, men det som påverkar valet mest är framkomlighet, tillgänglighet och
trafiksäkerhet.

Cykel har blivit allt mer attraktivt som transportmedel i den växande regionen med trängsel i biltrafiken, framförallt under rusningstid. Stockholms
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stad har under många år genomfört mätningar av antalet cyklister, som
färdas in mot innerstaden. Antalet cyklister har ökat med 70 % under de
senaste 10 åren. På gränsen mellan Solna och Stockholm har studier visat
att antalet cyklister har ökat med 18 % under de senaste fem åren. Antalet
cyklister över Stocksundsbron har mellan 2012-2013 ökat med 16 % enligt
mätningar från Danderyds kommun.

Antalet cyklister per dag i gränsen mot Stockholm
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Figur 2. Antalet cyklister som färdas mellan Stockholm och Solna per dag. Från Stockholms
stads trafikmätningar. Mätningarna är genomförda på följande platser: Roslagsvägen, Norrtull,
Solnabron, Tomtebodavägen, Karlberg och Ekelundsbron.

Det finns även några resvaneundersökningar, som har utförts för mindre
områden i Solna, som visar på högre andel av cyklister. Exempelvis genomförde Fabege under hösten 2012 en studie bland sina hyresgäster i Solna
Business Park för att utreda hur de anställda färdas till sina arbeten. Andelen
cyklister uppgick i undersökningen till ca 8 %. Vattenfall genomförde under
samma år en resvaneundersökning bland sina anställda vid huvudkontoret i
Arenastaden. Valet av färdmedel till och från arbetet varierade beroende på
årstiden. Under sommarhalvåret cyklade ca 20 % av de anställda mot ca 5 %
under vinterhalvåret.
För att belysa och utreda frågan om arbetspendling har projektet SATSA
(Samverkan för effektivt transportsystem i Stockholmsregionen)1 tagit
fram en regional cykelstrategi i vilken det konstateras att förutsättningen
för arbetspendling i länet är goda. SATSA är ett samverkansprojekt mellan
Trafikverket, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen Stockholm och länets
kommuner. Ett resultat av projektet är den Regionala cykelplanen, som har
målsättningen att resorna med cykel ska utgöra minst 20 % av alla resor år
2030. För att nå detta mål krävs förbättringar av de regionala cykelförbindelserna, men även av de lokala cykelnäten.

1)
Ett samverkansprojekt mellan
Trafikverket, Stockholms läns
landsting, Länsstyrelsen och länets
kommuner
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Attraktiv stad med goda förbindelser
De utbyggnader av arbetsplatser som finns planlagda eller som finns med i
program, översiktliga planer m m utgörs huvudsakligen av kontorsarbetsplatser
eller arbetsplatser inom vård och omsorg. Anställda inom dessa yrken bedöms
ha ett förhållandevis begränsat behov att nyttja bil i sin tjänsteutövning utan
använder huvudsakligen bil för pendling mellan arbetsplatsen och hemmet.
Enligt pendlingsstatistik är den genomsnittliga reslängden för en arbetsresa i
Stockholmsregionen 12 km och restiden är 29 minuter.

Olika typer av cykelresor
Det finns många olika typer av resor som sker med cykel. Pendling mellan hemmet och arbetet eller skolan, till och från affären, från hemmet till
kollektivtrafikpunkt, som motion, hämta eller lämna på förskola/skola är
några exempel på resor som företas med cykel. Olika typer av resor har skilda
krav på cykelvägens tillgänglighet och standard. Exempelvis har en cyklande
arbetspendlare från Kungsholmen till Kista via Solna behov av en snabb
cykelväg med få stopp, hög standard och tydlig skyltning. Barnet, som cyklar
till skolan, har behov av en säker cykelväg med långsammare tempo och
separering mellan bil och cykel. Den största delen av resorna sker på huvudcykelstråken.

Differentiering av cykelnätet
Cykelnätet kan, med utgångspunkt från framkomlighet, tillgängligheten och
trafiksäkerhet, delas in i olika typer av stråk. Det finns dels lokala gång- och
cykelvägar i nära anslutning till bostäder och arbetsplatser, dels ett cykelnät
av övergripande karaktär, som utgör förbindelser mellan stadsdelarna.
Lokalstråk för cykel är förbindelse mellan lokala målpunkter inom stadsdelar. Förbindelserna har lägre krav på framkomlighet, men tillgången till nätet
ska vara god. De lokala cykelstråken används av alla, även av yngre barn som
tar sig till och från skolan och aktiviteter. De lokala cykelstråkens sträckning
redovisas inte i cykelplanen.
Huvudstråk för cykel är förbindelser mellan viktiga målpunkter i staden

och i grannkommunerna samt binder samman stadens målpunkter med de
regionala cykelstråken. Stråken nyttjas huvudsakligen av vuxna cyklister, men
även av elever i grundskolan och gymnasieskolan.
Regionala cykelstråk är förbindelser som huvudsakligen används av

pendlare till och från målpunkter i Solna samt av cyklister som färdas genom
staden. Dessa stråk nyttjas huvudsakligen av vuxna. Solna har en strategisk
lokalisering i regionen och staden genomkorsas av sju regionala cykelstråk.
Det innebär att Solna har en viktig roll för att arbetspendlingen ska fungera i den norra delen av regionen. Det gäller för både de som har sin start/
målpunkt i Solna eller färdas genom staden. Snabbcykelstråk är regionala
cykelstråk, som anläggs med hög standard och med prioritet för framkomligheten för cykelpendlare.
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Strategier för att
förbättra cykelvägnätet
Solna har ett omfattande nät av cykelförbindelser med varierande
funktion. De förutsättningar som har stor betydelse för viljan att
välja cykel som transportmedel är framkomlighet, tillgänglighet
och trafiksäkerhet i cykelnätet.

Strategi - Framkomlighet och tillgänglighet
Framkomlighet påverkas av underhållet på cykelbanorna, skyltning och
vägvisning, cykelbanans utformning, enkelheten att ta sig mellan olika
stadsdelar och kommuner mm. Även styrningen av trafiksignalerna har
betydelse för framkomligheten för cykeltrafiken. Det bör finnas automatisk
detektering för cyklar i signalkorsningar och s k överanmälan bör tillämpas.
Överanmälan innebär att cyklar får grönt, samtidigt som biltrafiken i samma
trafikström. I bilaga 1 finns exempel på utformning av cykelförbindelserna,
som bör eftersträvas för att erhålla en god kvalitet på cykelnätet.
Flertalet av dagens cykelstråk planerades och anlades under tid då anspråken på framkomlighet för cyklister var lägre än idag. Vid exploatering eller
andra anläggningsarbeten bör breddningar av cykelvägarna övervägas, liksom
målning av enkelriktade cykelfält på de delar av stråk som går i blandtrafik,
för att uppfylla dagens utformningskrav.
Regionala cykelstråk
De regionala cykelstråken ska ha en god framkomlighet, som ger möjlighet
till en trafiksäker och enkel resa med få stopp. I arbetet med den regionala
cykelplanen genomförs studier av möjligheten att anlägga snabbcykelvägar.
Målet är att skapa cykelförbindelser med hög standard, som skapar förutsättningar för en trafiksäker cykling i hög hastighet. De sträckor, som utreds
som är cykelförbindelser utmed Norrtäljevägen och E4 samt cykelstråk för
pendlingscyklister, som ska resa till och från Kista. Kista är det största arbetsplatsområdet i Stockholmsregionen med ca 70 000 verksamma. Järva krog,
Storgatan samt cykelförbindelsen norrut mot Sundbyberg och Kista är områden där insatser behöver göras för att underlätta för cyklister att ta sig fram.
Stråken bör dimensioneras för en referenshastighet på 30 km/h. Exempel på
utformning som eftersträvas redovisas i bilaga 1.
Huvudstråk för cykel
Kraven på framkomlighet är inte lika stora för huvudstråken som för de
regionala cykelstråken. Förbindelserna bör dock, vid ny- och ombyggnad,
utformas med god standard, med hänsyn till framkomlighet, tillgänglighet
och trafiksäkerhet i enlighet med relevanta regelverk. Stråken bör dimensioneras för en referenshastighet på 20-30 km/h. Exempel på utformning som
eftersträvas redovisas i bilaga 1.
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Vägvisning
Vägvisning för cykeltrafiken är viktig för tillgängligheten till cykelstråken i
Solna. Den är särskilt viktig för de cyklister, som inte har lokal kännedom
om staden och nyttjar de regionala cykelstråken och stadens huvudcykelstråk. Målet med vägvisningen är att det ska vara möjligt att hitta till
samtliga viktiga målpunkter i staden, grannkommunerna och regionen via
cykelförbindelser utan att använda karta.

Strategi - Trafiksäkerhet
Trafikolyckor med cykel inblandad
Inventering av cykelolyckor har skett med hjälp av den statistik om skadade
patienter som samlas in av sjukhusen. Sedan 2011 rapporterar samtliga
sjukhus, med Solna som upptagningsområde, in olycksfall till en databas
benämnd Strada. Under perioden januari 2011 till september 2013 inträffade 189 cykelolyckor med personskador i Solna, varav 178 resulterade i
lindriga skador, 10 i svåra skador och en i att en person avled. Utifrån de
polisrapporter som finns gällande cykelolyckor varierar antalet olyckor
mellan åren. Den långsiktiga trenden i olycksrapporteringen verkar vara att
antalet olyckor ökar i motsvarande takt som antalet cyklister ökar.

Figur 4. Cykelolyckor i Solna januari 2011 – september 2013 (Strada)
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Cykelolyckorna i staden inträffar i huvudsak där det förekommer stora
cykelflöden. Även om olyckorna är relativt jämt fördelade i staden finns
det några platser där olyckorna är något fler. Utmed Svetsarvägen i Solna
Business Park inträffade ca 20 olyckor där de flesta av cyklisterna fastnade
med något av hjulen i spåren för tvärbanan och körde omkull. I anslutning
till korsningen vid Ankdammsgatan samt i vägnätet i anslutning till entrén
till Karolinska sjukhuset inträffade ett 10-tal olyckor och längs Sundbybergsvägen skedde sju olyckor.
Närmare 70 % av olyckorna utgjordes av singelolyckor med cykel, 10 % var
konflikter med bilar och lika många olyckor skedde i konflikt med andra
cyklister. Ca 40 % av olyckorna inträffade på gatusträckor i blandtrafik
och ungefär lika många på gång- och cykelbanor. Knappt 10 % inträffade i
gatukorsningar.
Trafiksäkerhet på sträckor
Trafiksäkerheten på cykelnätets sträckor är i hög grad beroende på vilken
separeringsform som finns, biltrafikens hastighet där blandtrafik förekommer, samt till viss del på cykelförbindelsernas utformning. För låg standard
leder i många fall till ökade olycksrisker både när cyklisten färdas ensam och
tillsammans med andra trafikanter.
Cykelnätet ska utformas med god standard, med hänsyn till trafiksäkerhet, i
enlighet med gällande regelverk och kraven i den regionala cykelplanen (för
breddmått se Bilaga 1). Cykelvägarna bör utformas för en dimensionerad
hastighet på 20-30 km/h.
Trafiksäkerhet i korsningar
Korsningarna mellan cykeltrafik och biltrafik bör, från trafiksäkerhetssynpunkt, om möjligt utformas som planskilda korsningar. När plankorsningar
är aktuella bör de utformas så att biltrafiken kan passera med en hastighet på
högst 30 km/h. Biltrafiken bör ges väljningsplikt i förhållande till cykeltrafiken vid korsning av cykelvägar, som ingår i Solnas huvudnät för cykel och de
regionala cykelstråken.
Trafiksäkerhet gående och cyklister
Cykel- och gångtrafikanter samsas idag på gemensamma gång- och cykelbanor i staden. Det kan upplevas av både gående och cyklister, som otryggt
framförallt i korsningar och i de knutpunkter där gång- och cykelbanan
korsas. Det är det viktigt med tydliga markeringar och separering av gemensamma gång- och cykelbanor genom exempelvis målning och skyltning för
att minimera risken för kollisioner. För att minska olycksrisken när gående
behöver korsa cykelvägen bör övergångställen målas på strategiska platser.
På regionala stråk och snabbcykelstråk bör eftersträvas separata gång- respektive cykelbanor. För separering av trafikslagen i stadsmiljön kan olika
beläggningstyper användas som exempelvis betongplattor på gångytorna och
asfaltsbeläggning på cykelbanorna.
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Strategi - Drift och underhåll
Ett välfungerande underhåll på gång- och cykelvägarna medför ökad framkomlighet, tillgänglighet och ökad trafiksäkerhet. Beläggning, vägmarkeringar samt skötsel och underhåll av cykelbanor inverkar dels på viljan att
cykla, dels på trafiksäkerheten för cyklister.

Översyn av vägbeläggningens och vägmarkeringens status bör utföras
löpande och komplettering ska ske när behov finns. När beläggning förnyas
bör ny beläggningen förnyas på hela stråk för att åstadkomma en enhetlig
standard på längre sträckor.
Vägmarkeringarnas syfte är i första hand att separera gående och cyklister,
men kan även användas för att tydliggöra färdriktningar och påkalla uppmärksamhet. Linjer och symboler bör målas på de regionala cykelstråken och
huvudcykelstråken och helst fräsas ner i cykelbanan för att undvika onödiga
nivåskillnader i beläggningen. Målning bör ske i samband med att cykelförbindelser erhållit ny beläggning, men även på de stråk som redan har en god
beläggningskvalitet samt löpande vid behov.
Barmarksunderhåll
En stor del av cykelolyckor är singelolyckor där cyklisten kör omkull p g a
exempelvis grusiga cykelbanor eller potthål. Enligt en publikation från VTI
kan drygt 40 % av cyklisters singelolyckor relateras till brister i drift och
underhåll.
En prioriterad åtgärd i barmarksunderhållet i Solna är sandupptagning. Det
bör ske senast 30 april varje år och maskinsopning utförs minst en gång i
månaden under sommarhalvåret. Vidare ska siktröjning utföras vid behov
och buskar ska klippas så att de inte hänger över cykelbanan.
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Vinterväghållning
Vinterväghållningen har stor betydelse för viljan att cykla på vintern. Möjligheten att kunna cykla året runt har också en avgörande betydelse för att
öka andelen cykelpendlare. För att skapa förutsättningar att cykla även under
vinterhalvåret har staden prioriterat de regionala stråken samt vissa huvudcykelstråk, som ska snöröjas och halkbekämpas först i samband med snöfall.
Sedan vinter 2014/2015 tillämpas s k saltsopning på prioriterade stråk istället
för snöröjning med traktor med hyvel. Enligt nu gällande avtal ska samtliga
cykelbanor halkbekämpas i samband med snöröjning och/eller om risk för
halka föreligger. För icke prioriterade cykelstråk ska snöröjning vara avslutad
inom 8 timmar.
Sopsaltning är för närvarande det bästa alternativet för snöröjning och
halkbekämpning. En utvärdering bör ske av genomförda insatser. På sikt bör
cykelnätet som sopsaltas utvidgas till att omfatta fler förbindelser.
Cykelparkering och service
Ett ökat antal cyklister innebär ett större behov av tillgängliga parkeringsplatser. Förslag till lokalisering av cykelparkeringar i anslutning till de stora
målpunkterna bör tas fram. Kollektivtrafikknutpunkter är speciellt viktiga
då cykel används som transportmedel i del av resandet med kollektivtrafiken. Förslagen bör omfatta såväl allmän platsmark som fastighetsmark för
att erbjuda tillgängliga cykelparkeringar. Attraktiva cykelparkeringar ska vara
säkra och gärna väderskyddade. Cykelpumpar med tryckluft bör placeras i
anslutning till cykelparkeringarna vid kollektivtrafiknoderna.
I den senast antagna parkeringsnormen för Solna finns riktlinjer för cykelparkering och krav på cykelparkering vid exploatering.
Sedan några år finns det en operatör för utplacering av lånecyklar i Solna.
Cyklarna finns på några ställen i staden. Det bör eftersträvas att antalet platser utökas till att omfatta samtliga stora målpunkter i Solna.
Riktlinjer för utformning av korttids- och långtidsparkeringar för cykel bör
tas fram för exploatering och nybyggnad.
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Provisorier vid byggen i gaturummet
Det pågår kontinuerligt ombyggnader av gatunätet och i många fall måste
cykeltrafiken ledas om på provisoriska förbindelser. Den generella regeln bör
vara att provisoriska cykelvägar ska beläggas med asfalt och vara tillräckligt
breda för att två cyklister ska kunna mötas.

Karta över cykelnätet
En kontinuerligt uppdaterad karta över stadens cykelnät ska finnas både
digitalt och i pappersform. Solnabor och verksamma i Solna ska uppmuntras att använda cykel som transportmedel samt informeras om trafiksäkert
beteende.
Samarbete med andra kommuner
Många pendelcyklister passerar över en eller flera kommungränser på sin
dagliga resa till och från arbetet. För att underlätta för pendelcyklister bör
samarbete ske kring utformningsstandard på gemensamma cykelstråk samt
kring vägvisning, skötsel och underhåll.
Mätning av antalet cyklister
För att kunna följa upp cykelplanens mål om att skapa förutsättningar för ett
ökat cyklande bör mätningar av cyklister göras med ett regelbundet intervall.
Uppföljning bör ske i samband med en ny mandatperiod.
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Beskrivning av stråk
Regionala cykelstråk och Solnas huvudnät för
cykel
Solna har ett omfattande nät av cykelvägar, cykelbanor och gator för cykling
i blandtrafik. På nedanstående karta redovisas de cykelförbindelser, som
föreslås ingå i cykelplanen. Sträckorna är i första hand valda med utgångspunkt från genhet, trafiksäkerhet och framkomlighet. Utöver de redovisade
cykelförbindelserna finns ett nät av lokala stråk inom stadsdelarna i Solna,
som inte behandlas i cykelplanen.
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Figur 5. Cykelförbindelser som ingår i cykelplanen för Solna

Beskrivning av sträckningar för stråken
På kommande sidor finns en redovisning av förslagen till sträckningar av
cykelstråken. Även en översiktlig beskrivning av förbättringsbehoven på respektive stråk finns redovisade. Stråken visas översiktligt på kartor och anger
en ungefärlig sträckning av respektive stråk.
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Hagastråket
Regionalt cykelstråk
Stråket ansluter till Stockholms cykelnät vid Norrtull och går i stort sett
parallellt med Uppsalavägen via Hagaparken och Frösundavik till Järva krog.
Stråket är en viktig förbindelse norrut från Stockholm och ansluter till Hjulsta - Bergshamrastråket.
Delen längs Annerovägen har idag en låg kvalitet avseende linjeföring,
sektionsbredd, beläggningsstandard m m och är i behov av förbättring. Passagen vid Haga tingshus är smal och problematisk. I samband med bygget
av Norra Länken togs förbindelsen från Tpl Haga södra längs E4 och 200
meter norrut bort. Denna cykelförbindelse ska återställas i samband med att
anläggandet av Norra länken avslutas.
Stråket inventerades under år 2014.

Cykelväg/bana utan separering c/g
Blandtrafik
Saknad länk

Figur 6. Hagastråket
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Hjulsta- Bergshamrastråket
Regionalt cykelstråk
Stråket ansluter till Sundbybergs cykelvägnät i gränsen mot Sundbyberg vid
Hallonbergen och går parallellt med Enköpingsvägen. Via Ritorp passeras
E4 och ansluter till Täbystråket norrut via förbindelser i Bergshamra norr
om Bergshamraleden och söderut via förbindelser i södra Bergshamra. Stråket är en viktig öst-västlig förbindelse, som binder samman Täbystråket med
Järvafältet.
Det finns behov av målade enkelriktade cykelfält på de delar av stråket som
går i blandtrafik. Det finns också behov av åtgärder på Bergshamrabron för
att öka trafiksäkerheten.
Stråket inventerades under år 2013.
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Huvudstastråket
Regionalt cykelstråk
Stråket ansluter i väster till cykelvägnätet i Stockholm vid Huvudstabron
och går vidare parallellt med Huvudstaleden. Via Brahelund ansluter stråket
till Hagastråket vid Haga norra. Stråket binder samman Stockholms västra
förorter med Hagaparken och Hagastråket.
Det finns behov av målade enkelriktade cykelfält på de delar av stråket, som
går i blandtrafik.
Stråket inventerades under år 2015.
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Figur 8. Huvudstastråket

Märstastråket
Regionalt cykelstråk
Det regionala stråket sträcker sig mellan Märsta i Sigtuna och Solna. Inom
Solna är sträckningen mellan gränsen mot Sollentuna vid Sörentorp och
Solnavägen vid Hagalunds arbetsplatsområde. Stråket går via Överjärva
gård, Ulrikdals station, Ritorp, Kolonnvägen, Viktoriagatan och Hagalunds
arbetsplatsområde. Stråket är en viktig förbindelse mellan Stockholms innerstad och Kista-Sollentunaområdet.
På sikt bör stråket får en ny sträckning norr om Galoppvägen via Drottning
Kristinas esplanad och en planerad förbindelse parallellt med E4. I övrigt
finns flera sträckor där linjeföringen behöver förbättras.
Stråket inventerades år 2015.

Cykelväg/bana utan separering c/g

Figur 9. Märstastråket

Cykelväg/bana med separering c/g
Blandtrafik
Byggplats – provisorier
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Solnastråket
Regionalt cykelstråk
Stråket går mellan Solnabron och Enköpingsvägen. Stråket följer Solnavägen, Östervägen och Sjövä-gen. Stråket har en viktig funktion som förbindelse mellan Arenastaden, centrala Solna, Karolinska och Stockholms
innerstad.
Det finns ett behov att öka framkomligheten på delar av förbindelsen. Förbättringen bör ingå som en naturlig del av det förändring som planeras längs
Solnavägen. Bland annat behöver förbättringar av stråkets korsning med
Frösundaleden utredas. Vidare finns behov av cykelfält längs Östervägen.
Stråket inventerades år 2015.

Cykelväg/bana utan separering c/g
Cykelväg/bana med separering c/g
Blandtrafik
Byggplats – provisorier
Framkomlighetsproblem

Figur 10. Solnastråket
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Sundbybergsstråket
Regionalt cykelstråk
Stråket ansluter till Stockholms cykelvägnät vid Ekelundsbron och sträcker
sig via Pampas marina, Huvudsta gård, Huvudsta centrum och Gränsgatan
till cykelvägnätet i Sundbyberg. Stråket är en viktig förbindelse mellan de
centrala delarna av Sundbyberg och Stockholms innerstad.
Det finns behov av målade enkelriktade cykelfält på de delar av stråket, som
går i blandtrafik. Vidare behöver anslutningen mellan Karlbergs strand och
cykelvägen utformas tydligare. Vid tunnelbanestationen i Huvudsta behöver
vägmarkeringar utföras för att tydliggöra cykelytor och gångytor.
Stråket inventerades under år 2013.
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Täbystråket
Regionalt cykelstråk
Täbystråket sträcker sig utmed Norrtäljevägen. Inom Solna går stråket mellan Ålkistan och Stock-sundsbron förbi Bergshamra. Stråket är den viktigaste
cykelförbindelsen mellan Täby, Danderyd och Stockholms innerstad.
För närvarande utreder Trafikverket möjligheten att anlägga ett snabbcykelstråk på sträckan mellan Frescati och Mörby. Den del som passerar Solna
ingår i studien.
Stråket inventerades under år 2013.
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BERGSHAMRA

Huvudcykelstråk 1
Karlberg – Solna strand
Stråket är ett pendlingsstråk med start vid kommungränsen till Stockholms
stad vid Karlberg och slut i arbetsområdet Solna strand. Första delen följer
den västra rampen från Pampaslänken till Klarastrandsleden. Vid Terminalvägen korsas Pampaslänken i plan och fortsätter som cykelväg i området
mellan Terminalvägen och Pampaslänken. Förbindelsen följer vidare Terminalvägen, Ekelundsvägen och Armégatan på egen bana. Vidare fortsätter
stråket Järnvägsgatan och Bangatan. I Bangatans östra del ansluter stråket
till cykelväg som korsar Huvudstagatan planskilt. Stråket fortsätter i blandtrafik på Oskarsrogatan och övergår till friliggande cykelväg i västra delen av
Oskarsrogatan. Från Frösundaleden följs cykelväg planskilt under Huvudstaleden och planskilt på bro över Storgatan. Solna strand nås via cykelväg
parallellt med Tritonvägen
Det finns behov av målade enkelriktade cykelfält på de delar av stråket som
går i blandtrafik. Det finns också behov av hastighetssäkring av fler korsningar i plan med biltrafik och av förbättringar av linjeföringen på flera
sträckor för att öka siktsträckorna.
Stråket inventerades år 2013.
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Figur 13. Huvudcykelstråk 1

25

Huvudcykelstråk 2
Ekelund – Solna strand
Stråket går mellan Ekelund och Solna strand via bostadsområdena i östra
Huvudsta, Huvudsta centrum och Alphyddevägen. Stråket är en sammanbindning av flera lokala gång- och cykelvägar. Det är kurvigt och kuperat.
Det finns behov av en genare och mer framkomlig cykelförbindelse genom
Huvudsta.
Stråket inventerades år 2013.
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Huvudcykelstråk 3
Ekelund – Solna centrum
Stråket startar på Ekelundsbron och går på cykelvägar och cykelbanor
parallellt med Ekelundsvägen till Terminalvägen. Via Bolstomtavägen, bro
över industrispår, Hedvigsdalsvägen, Sundbybergsvägen och Solnavägen nås
Solna centrum. Stråket har gemensam sträckning med Sundbybergsstråket
mellan Ekelundsbron och Karlbergs strand samt gemensam sträckning med
Solnastråket väster om järnvägsbron.
Sträckan mellan Ekelundsbron och Karlbergs strand är den cykelvägssträcka
i Solna, som har det största cykeltrafikflödet. Den är också relativt smal och
det finns ett behov av breddning.
Stråket inventerades år 2015.
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Huvudcykelstråk 4
Solnavägen – Solna Business park
I öster börjar stråket vid Solnavägen och följer cykelväg längs Sundbybergsvägen och vidare i blandtrafik på angöringsgata parallellt med Sundbybergsvägen. Stråket fortsätter i port under Huvudstagatan och på cykelväg parallellt med järnvägen. Efter planskild passage under Frösundaleden går stråket
vidare genom Solna Business Park och ansluter till cykelnätet i Sundbyberg
via korsning av Ekensbergsvägen.
Stråket har flera behov av förbättringar. På delen mellan Huvudstagatan
och Hedvigsdalsgatan behöver cykelvägen få en tydligare utformning. Även
utformningen vid porten under järnvägen vid Ankdammsgatan behöver
studeras i syfte att skapa en tydligare förbindelse. Sträckan genom Solna
Business Park är ogen och svårorienterad. En förbindelse längs järnvägen är
önskvärd.
Stråket inventerades år 2014.
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Figur 16. Huvudcykelstråk 4

Huvudcykelstråk 5
Solna centrum – Tulegatan, Sundbyberg
Stråket startar i Solna centrum och går via bussterminalen, Skytteholmsfältet
och Ankdammsgatan till Frösundaleden. Därefter följer stråket Gränsgatan
till gränsen mot Sundbyberg. Stråket har gemensam sträckning med Sundbybergsstråket längs Gränsgatan.
Sträckan genom bussterminalen är otydlig och behöver förbättras. Vidare
finns behov av åtgärder för att förbättra stråkets korsning med tvärbanan i
syfte att öka trafiksäkerheten.
Stråket inventerades år 2013.
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Huvudcykelstråk 6
Sundbybergs centrum – Hagalund
Stråket ansluter till cykelvägnätet i Sundbyberg vid Järnvägsgatan i Sundbybergs centrum och går österut via Ekensbergsvägen till Solna centrum.
Stråket forsätter på den norra sidan av Frösundale-den, korsar Solnavägen i
plan och går under Industriviadukten. Genom Hagalund ligger stråket på
cykelbana söder om bebyggelsen och ansluter till Märstastråket på Hagalundsgatan.
Det finns behov av målade enkelriktade cykelfält på de delar av stråket
som går i blandtrafik. Det finns även behov av att flytta signalstolpar som
är placerade i mitten på cykelbanan vid Prästgårdsgatan samt av att flytta
cykelbanan bakom busshållplatsens väderskydd vid Solna Business Park. Vid
anslutning till Järnvägsgatan i Sundbyberg finns framkomlighetsproblem,
vilket behöver studeras och lösas i samarbete med Sundbybergs stad.
Stråket inventerades år 2013.
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Figur 18. Huvudcykelstråk 6

Huvudcykelstråk 7
Huvudsta gård – Arenastaden
Stråket ansluter till det regionala cykelstråket Sundbybergsstråket vid
Huvudsta gård och går via Kristinelundsvägen och cykelvägar i södra
Huvudsta, korsar Armégatan i port under vägen. Stråket följer Huvudstagatan i blandtrafik, korsar Storgatan i plan och fortsätter som cykelbana och
cykelväg till Skytteholms sportfält. Vid Solna centrum byter stråket sida på
Huvudstagatan. Stråket går parallellt med Huvudstagatans östra sida och i
port under Frösundaleden. Norr om Frösundaleden fortsätter stråket Parkvägen, passerar i port under Råsundavägen och ansluter till Råstavägen. Stråket
följer Vintervägen till Arenastaden.
Det finns behov av målade enkelriktade cykelfält på de delar av stråket som
går i blandtrafik och av förbättring av anslutningarna till porten under
Huvudstagatan vid Solnaplan och av cykelvägen längs Skytteholmsparken.
Stråket inventerades år 2013.
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Figur 19. Huvudcykelstråk 7
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Huvudcykelstråk 8
Gränsgatan – Haga norra
Stråket utgår från Gränsgatan och går huvudsakligen i blandtrafik längs
Råsundavägen. Vid Solna station ansluts till cykelvägar. Via Förvaltarvägen
i blandtrafik, cykelväg under Kolonnvägen och Frösundaleden, cykelväg
på södra sidan om Frösundaleden och i blandtrafik på Råsundavägen där
anslutning sker till det regionala stråket Hagastråket. Stråket har gemensam
sträckning med Huvudstastråket på delen öster om Kolonnvägen.
Det finns behov av målade enkelriktade cykelfält på de delar av stråket som
går i blandtrafik. Förbindelsen förbi Solna station behöver förbättras med
syfte att öka framkomlighet och trafiksäkerhet.
Stråket inventerades år 2013.

Cykelväg/bana utan separering c/g
Cykelväg/bana med separering c/g
Blandtrafik

Figur 20. Huvudcykelstråk 8
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Huvudcykelstråk 9
Frösundavik – Enköpingsvägen
Stråket startar vid Frösundavik och ansluter till det regionala cykelstråket
Hagastråket. Via cykelvägar och gator i Frösunda går stråket till Kolonnvägen. Stråket följer Kolonnvägen och anluter via Signalbron till Arenastaden.
Sjövägen nås via Norra rampen från Signalbron och Råsta strandväg. Stråket
har gemensam sträckning med Solnastråket på delen längs Sjövägen
Stråkets sträckning mellan Frösundaviks allè och Frösunda behöver ses över
med utgångspunkt från genhet och geometri. Det finns också behov av
målade enkelriktade cykelfält på de delar av stråket som går i blandtrafik.
Stråket inventerades år 2015.

Cykelväg/bana utan separering c/g
Cykelväg/bana med separering c/g
Blandtrafik
Framkomlighetsproblem

Figur 21. Huvudcykelstråk 9
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Huvudcykelstråk 10
Järvastaden – Järva krog
Stråket startar i kommungränsen med Sundbyberg, går Fridenborgsvägen
och Järva skjutbaneväg till Enköpingsvägen. Stråket fortsätter på cykelväg
söder om Agnesbergsbebyggelsen. Via blandtrafik på Bagartorpsringen och
cykelbana på norra sidan om Enköpingsvägen nås Järva krog.
Det finns behov av målade enkelriktade cykelfält på de delar av stråket som
går i blandtrafik.
Stråket inventerades år 2013.
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Figur 22. Huvudcykelstråk 10
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Huvudcykelstråk 11
Södra Bergshamra – Sörentorp
Stråket startar i södra Bergshamra och fortsätter via cykelväg parallellt med
Bergshamraleden. Vid Brunnviken viker stråket av i port under Berghamraleden och fortsätter i kanten på handelsträdgården och kolonilotter. Vid
Trafikplats Järva krog följer stråket norrgående ramp från Bergshamraleden
mot E4/ Uppsalavägen. Stråket ansluter till Järvavägen och följer Järvavägen
i blandtrafik till kommungränsen till Sollentuna vid Sörentorp. Stråket har
gemensam sträckning med Hjulsta - Bergshamrastråket på den östra delen
Det finns behov av målade enkelriktade cykelfält på de delar av stråket som
går i blandtrafik. Förbindelsen vid Järva krog har en dålig standard och
sträckningen behöver ses över.
Stråket inventerades år 2013.

Cykelväg/bana utan separering c/g

Figur 23. Huvudcykelstråk 11
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Huvudcykelstråk 12
Haga södra – Solnavägen
Stråket startar vid Haga tingshus, går under E4/Uppsalavägen, följer Solna
kyrkväg och ansluter till Solnastråket vid Solnavägen.
Busshållplatsen på Solna kyrkväg behöver byggas om i syfte att öka framkomligheten för cyklisterna och trafiksäkerheten för bussresenärerna.
Stråket inventerades år 2015.
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Figur 24. Huvudcykelstråk 12
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Huvudcykelstråk 13
Karlbergs slott –Solna strand
Stråket sträcker sig mellan bron över Klarastrandsleden vid Karlberg och
cykelväg i Sundbyberg vid Solna strand. Stråket går utmed Karlbergssjön,
Karlbergskanalen, Ulvsundasjön. Det har en gemensam sträckning med
Sundbybergsstråket på delen väster om Ekelundsbron och till Huvudsta
gård. Flera sträckor går i blandtrafik med biltrafiken, dels på Karlbergs slottsväg, dels på Karlbergs strand samt längs Huvudsta strand.
Det finns behov av målade enkelriktade cykelfält på de delar av stråket, som
går i blandtrafik.
Stråket är, förutom en viktig cykelförbindelse, även ett betydelsefullt promenadstråk och på delar av stråket måste cykling ske på de gåendes villkor. Stråket används för rekreation av både äldre och av föräldrar med barn. Delar av
stråket behöver därför breddas för att framkomlighet och trygghet ska kunna
åstadkommas för både fotgängare och cyklister. En tydlig separering mellan
cykelväg och gångytor bör utföras.
Stråket inventerades år 2015.
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Figur 25. Huvudcykelstråk 13
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Fortsatt arbete och genomförandeprogram
Fortsatt arbete med utredning
I samband med att arbetet med cykelplanen initierades, lades ett uppdrag att undersöka kopplingarna mot norra Sundbyberg och Kista. Detta utredningsuppdrag återstår.
Denna sträcka anges också som utredningsstråk i den regionala cykelplanen. Därutöver
arbetar Trafikverket med två utredningar, som berör det övergripande cykelnätet i Solna.
Det handlar dels om en utredning av Täbystråket till snabbcykelstråk av extra hög standard, dels om möjligheten att dagtid använda Citybanans arbetstunnlar som cykeltunnlar mellan Solna och centrala Stockholm/Södermalm. Utöver det ser Solna möjligheter
att bygga snabbcykelstråk även på andra regionala cykelstråk, exempelvis parallellt med
E4.

Fortsatt arbete med planering – Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden är ansvarig för den fysiska planeringen i Solna stad och svarar därmed
för framtagande av detaljplaner, handläggning av bygglov samt för stadens kartfunktioner.
Cykelplanen är ett strategiskt planeringsdokument, som identifierar möjligheter och
behov för att skapa förutsättningar för ett tryggt och tillgängligt cykelnät inom och utanför Solna. Byggnads-nämnden ska vid framtagande av detaljplaner skapa förutsättningar
för en kvalitativ utformning av cykelstråken. Byggnadsnämnden ska också ta fram ”Råd
till dig som vill bygga i Solna stad” med fokus på gång- och cykeltrafik samt digitalisera
cykelnätet och uppdatera cykelkartan till dagsstatus.

Fortsatt arbete med genomförande – Tekniska nämnden
Tekniska nämnden har ansvaret för drift och nyanläggning av stadens gatunät. Därmed
är det också tekniska nämnden, som får huvudansvaret att genomföra cykelplanen. Det
bör ske i samspel med andra aktörer såsom exempelvis Trafikverket, exploatörer, ledningsägare och andra kommuner för att få ett effektivt och kostnadseffektivt utfall.
Tekniska nämnden har redan beslutat att då cykelplanen har antagits arbeta vidare med
ett långsiktigt genomförandeprogram. Åtgärdsförslag behöver tas fram för respektive
stråk i samarbete med närliggande kommuner. Tydliga principer för prioriteringar mellan
åtgärder på olika platser behöver användas för att välja vilka åtgärder som genomförs
först. Genomförandet av cykelplanen ska kopplas till det årliga arbetet med verksamhetsplan och budget och löpande följas upp.
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Bilaga 1
Utformning
Cykelnätet ska följa vissa utformningsprinciper för att uppfylla krav på
framkomlighet och trafiksäkerhet. I den regionala cykelplanen har det tagits
fram Utformningsprinciper för regionalt cykelstråk som Solna följer på de Regionala cykelstråken för att få enhetliga stråk oavsett kommungräns. I VGU
2
och GCM-handbok 3 finns exempel på utformning som ska eftersträvas på
Huvudcykelstråken.
Sektioner

2) VGU, Regelverk från
Sveriges Kommuner och
Landsting och Trafikverket för vägars och
gators utformning
3) GCM- Handbok, råd
och riktlinjer för utforning
av trafikmiljön för gångcykel och mopedtrafik.
Utgiven av Trafikverket
SKL.

Mått som bör eftersträvas vid enkelriktad respektive dubbelriktad cykelväg. (GCM-Handbok)

Mått som bör eftersträvas på cykelfält (GCM- Handbok)

Linjeföring
Stoppsikt för cykel (VGU)
Stoppsikt (m)

Önskvärd
minsta sikt (m)

Minsta godtagbara sikt (m)

Dim hastighet 30 km/h

35

20

Dim hastighet 20 km/h

20

10
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Minsta radiestorlek på horisontalkurvor (VGU)
Horisontalradie

Önskvärd
minsta horisontalradie (m)

Minsta godtagbara horisontalradie (m)

Dim hastighet 30 km/h

40

20

Dim hastighet 20 km/h

20

10

Största lutning på cykelvägar (VGU)
Nivåskillnad (m)

Önskvärd största
lutning (%)

Största godtagbara lutning (%)

<1

7

8

1-2

6

8

2-4

4

8

4-6

3

8

6-8

2,5

7

8 - 10

2

7

Korsningar
Oreglerade korsningar mellan cykelvägar och gator bör utformas
med hastighetssäkring för biltrafiken

Typlösning, genomgående gång och cykelbana
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Typlösning, GC-korsning på sträcka med hastighetssäkring

Typlösning, GC-korsning på sträcka med avsmalning och upphöjning
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Form: Jupiter Reklam. Foto: Jenny Lilius. Tryck: Modintryckoffset AB.
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