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Sammanfattning 

Det finns många fördelar med att använda cykeln som färdmedel istället för 
bilen, både för individen och för samhället i stort. Genom att överföra delar av 
det motordrivna resandet till cykelresor vinner man fördelar i form av positiva 
miljöeffekter, en mer attraktiv livsmiljö och inte minst en förbättrad folkhälsa.  

Målet för cykeltrafiken i Botkyrka är att öka cykelresandets andel av det 
totala resandet. Detta ska ske genom att: 

● Botkyrka kommun ska vara en kommun med bra förutsättningar för 
cyklister med cykelvägar som är attraktiva, framkomliga, trafiksäkra 
och sammanhängande. 

● Marknadsföring till kommunens invånare om kommunens 
cykelmöjligheter 

För att öka cyklandet gäller det att prioritera insatser där de ger bäst resultat. 
Det är framför allt de korta bilresorna till och från arbetsplatser, skolor och 
knutpunkter för kollektivtrafik som har bäst förutsättningar att överföras till 
cykel. Genom att öka denna form av ”vardagscyklande” ökar det totala 
cyklandet och cyklingens positiva effekter fördelas dessutom på en stor del av 
befolkningen.  

För att gynna denna typ av cykelresor görs satsningar i första hand på de 
utpekade huvudstråken. På dessa ska cyklisterna veta att de kan cykla säkert 
och tryggt på bekväma och gena stråk utan avbrott eller större barriärer. Där 
ska underhåll alltid vara prioriterat och cykling ska kunna ske utan problem 
året runt. Huvudcykelstråken ska vara tydligt skyltade och vid målpunkterna 
finns ändamålsenlig parkering. 

Cykelplanen behandlar främst huvudcykelnätet i Botkyrka. Huvudcykelnätet 
binder ihop de olika stadsdelarna i Botkyrka och binder även ihop Botkyrka 
med angränsande kommuner. Huvudnätet bör vara gent och attraktivt. 
Trafikanterna är i stor utsträckning vuxna och äldre barn som cyklar. Fokus i 
cykelplanen har varit arbetsresor och resor med cykel till kollektivtrafik som 
kan ses som en del av arbetsresan. Det enda undantaget från denna inriktning 
i cykelplanen är att Lida friluftsgård finns med som en utpekad viktig 
målpunkt. Friluftsgården har många besökare och är mycket viktig för det 
regionala friluftslivet. Lida har därför undantagits från krav-villkoren som 
ställts på övriga målpunkter och Pålamalmsvägen till Rikstens gård (vid 
infarten till Lida) finns därför med som länk i huvudcykelnätet.  

Både lokala resor och fritidsresor i allmänhet är också viktiga och vid en 
revidering av cykelplanen bör fritids- och motionscyklandet, liksom 
lokalnätet, ingå.  

Ett antal åtgärdsområden har pekats ut som viktiga för att öka cyklandet i 
Botkyrka. Förutom rena stråkåtgärder ingår andra fysiska åtgärder såsom 
cykelparkering och vägvisning. Dessutom ingår påverkansåtgärder för ökad 
trafiksäkerhet och trygghet och marknadsföring av cykel för ökad cykling. 
Drift och underhåll samt belysning och sikt är också viktiga områden för en 
förbättrad cykelinfrastruktur. Organisatoriska aspekter behandlas, liksom hur 
Botkyrka kommun ska följa upp arbetet och utvecklingen av cykeltrafiken så 
att det går i rätt riktning. 
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Vissa åtgärder innebär engångskostnader, t ex investeringar i infrastrukturen. 
Andra åtgärder innebär löpande kostnader, t ex ökade personella resurser eller 
årliga inventeringar av cykelnätet. Förbättringar i lokalnätet, t ex cykelvägar 
till skolor eller andra lokala målpunkter, genomförs i andra projekt, 
exempelvis projektet Säkra skolvägar, och redovisas inte i denna cykelplan. 

Åtgärderna är indelade efter prioritetsordning. Prio 1 är åtgärder som ska 
genomföras fram till 2015. Prio 2 är sådana som ska genomföras 2015-2020.  

Kostnaden för genomförandet av engångsåtgärder är ca 48 miljoner kr fram 
till 2015 och 58 miljoner kr fram till 2020. För Botkyrka kommun utgör 
kostnaden ca 22 miljoner kr respektive 13 miljoner kr. Resterande är 
kostnader för Vägverket. 

 

De löpande kostnaderna uppgår till 680 000 kr per år. Tillsammans med 
engångskostnaderna innebär detta en kostnad för Botkyrka kommun på ca 5 
miljoner kronor per år fram till 2015 och ca 3,3 miljoner kronor mellan åren 
2015-2020.  

 

Den forskning som finns har visat att störst effekt fås om man arbetar brett 
med olika typer av åtgärder.1 Satsningar på cykelstråk med hög standard, 
cykelparkering och förbättrad drift och underhåll är alla åtgärder som har stor 
betydelse för ett ökat cyklande. Informationsinsatser är viktigt för att locka 
nya cyklister.  

Störst ökning av antalet cykelresor och antalet cyklister fås därför om 
Botkyrka kommun arbetar på flera fronter samtidigt. Alla delar som 
behandlas i denna cykelplan är viktiga och det ena utesluter inte de andra.  

Eftersom en stor del av de åtgärder som föreslås är beräknade att ingå inom 
ordinarie verksamhet, krävs att denna är utformad så och har de resurser att 
det också är möjligt att genomföra inom ordinarie verksamhet. Den enskilt 
viktigaste åtgärden blir därför att förstärka organisationen med personella 
resurser för att ha möjlighet att öka fokus på cykelfrågorna. Kostnaden för 
detta, ca 500 000 kr/år, är medtagen som en löpande kostnad. 

 
1 Den samhällsekonomiska nyttan av cykeltrafikåtgärder. Naturvårdsverket, Rapport 5456 

Investeringskostnader Prio 1 (SEK) Prio 2 (SEK) Totalt 

Väghållare Botkyrka kommun  21,7 miljoner 13,2 miljoner 34,9 miljoner 

Väghållare Vägverket 26,1 miljoner 44,8 miljoner 70,9 miljoner 

Totalkostnad 47,7 miljoner 58 miljoner 105,7 miljoner 

Åtgärder med löpande kostnader SEK/år 

Totalkostnad 680 tkr 



Cykelplan för Botkyrka kommun 2010:02 
 
 

 
 

5 [48] 

Innehållsförteckning 
 

 

1 Cykelstrategi 6 
1.1 Bakgrund 6 
1.2 Syfte 8 
1.3 Mål för cykeltrafiken 8 
1.4 Avgränsningar 9 
1.5 Potential för ökat cyklande 9 

SWOT 12 
1.6 Strategi för arbetet med cykeltrafik 12 
1.7 Prioritering av åtgärder 13 

2 Åtgärdsområden för ökad cykling 17 
2.1 Trafiksäkerhet och trygghet 17 
2.2 Drift och underhåll 19 
2.3 Belysning och sikt 20 
2.4 Vägvisning 22 
2.5 Cykelparkering 24 
2.6 Marknadsföring och beteendepåverkande åtgärder 27 
2.7 Organisation, samverkan och förankring 28 
2.8 Systematisk uppföljning och förslag på indikatorer 30 

3 Cykelplan 32 
3.1 Huvudcykelnätet 33 
3.2 Riktlinjer för utformning av huvudcykelnätet 33 
3.3 Åtgärder i huvudcykelnätet 36 

Norra Botkyrka 39 
Tumba 41 
Tullinge 43 
Vårsta 45 

3.4 Säkra korsningar i huvudcykelnätet 47 
 

 

 

Bilaga 1. Karta och tabell över viktiga målpunkter 

Bilaga 2. Karta med rapporterade cykelolyckor 

Bilaga 3. Cykelparkeringsnorm 

Bilaga 4. Kartor över huvudcykelnätet i Botkyrka 

Bilaga 5. Karta över korsningar med huvudnätet för bil 

Bilaga 6. Kartor över bristande belysning i huvudcykelnätet 

Bilaga 7.  

 

 

 

Regionala cykelnätet genom Botkyrka 



Cykelplan för Botkyrka kommun 2010:02 
 
 

 
 

6 [48] 

1 Cykelstrategi 

1.1 Bakgrund 

Det finns många fördelar med att använda cykeln som färdmedel istället för 
bilen, både för individen och för samhället i stort. Genom att överföra delar av 
det motordrivna resandet till cykelresor vinner man fördelar i form av 
exempelvis positiva miljöeffekter, en mer attraktiv bebyggelse och inte minst 
en förbättrad folkhälsa.  

Klimat och miljö 

Att Botkyrka inte ska bidra till klimatförändringarna är en av de stora 
utmaningar som kommunen ska klara av i ett generationsperspektiv – på 30 
år2. I kommunens klimatstrategi fastslås att Botkyrka ska vara 
fossilbränslefritt senast 2030 och klimatneutral senast år 2040. Den största 
källan till koldioxidutsläppen i Botkyrka, och därmed klimatpåverkan, är 
transportsektorn. Hela 75 % av koldioxidutsläpper kommer härifrån. Av 
Botkyrkabornas bilresor3 är en fjärdedel kortare än 3 km. Med bättre 
förutsättningar för att gå, cykla och åka kollektivt kan utsläppen av koldioxid 
minska.  

Hälsan 

En annan av kommunens stora utmaningar i ett generationsperspektiv är att 
Botkyrkaborna är friska och mår bra4. I kommunens folkhälsoplan är det 
övergripande målet en god och jämlik hälsa för alla invånare. Ett av 
fokusområdena i planen är att skapa bättre förutsättningar för goda 
levnadsvanor. Där står bland annat att den fysiska aktiviteten bland 
flickor/pojkar, kvinnor/män i alla åldrar ökar genom att skapa bättre 
förutsättningar för rörelse.5 

Botkyrka kommun fick pris för Årets folkhälsokommun 2009. En viktig 
faktor för folkhälsa är att i sitt närområde ha tillgång till miljöer som inbjuder 
till rörelse. Avgörande för hälsoeffekterna är nämligen att den fysiska 
aktiviteten sker regelbundet. I den stressade tillvaro många av oss lever i 
upptäcker fler och fler att det är tidsbesparande att cykla dit man ska. 
Motionen får man på köpet.  

 
2 Ett hållbart Botkyrka, 2007 
3 RVU Stockholms län 2004 och 2006 
4 Ett hållbart Botkyrka, 2007 
5 Folkhälsomålet – ökad fysisk aktivitet. Folkhälsoplan antagen i kommunfullmäktige 2008-05-29 
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Figur 1.1 Ökad cykling får positiva effekter på folkhälsan.  

Samhällsekonomisk nytta 

Den samhällsekonomiska nyttan med att satsa på cykeltrafik är känd, även om 
nyttans storlek varierar från undersökning till undersökning. En norsk 
undersökning6 i tre städer visar att för varje investerad krona i cykelnätet, får 
man tillbaka mellan 3 och 14 kr. Även en försiktigare svensk studie visar på 
att nyttan för samhället är 3 kr för varje investerad krona. Förbättrad hälsa är 
den största vinsten för samhället, dels genom färre olyckor på mer trafiksäkra 
länkar men framför allt genom indirekta friskvårdsvinster. För varje person 
som förmås att cykla sparas ca 2600 kr per år i minskade kostnader för 
sjukvård, produktionsbortfall mm. Vid riktade insatser till medelålders 
inaktiva blir besparingen betydligt högre.7 

Markanvändning 

Bristen på markyta i våra städer är ytterligare en viktig anledning till att 
satsningar på cykel är samhällsekonomiskt lönsamma. Behovet av markyta 
för biltrafik minskar då fler väljer cykeln framför bilen. På en 
bilparkeringsruta finns plats för ca 10 parkeringsplatser för cykel. I 
tätbebyggda områden där bristen på utrymme är stor, är detta en viktig faktor. 
Enskilda arbetsplatser kan vinna såväl minskad sjukfrånvaro som 
parkeringsutrymme på att de anställda cyklar till jobbet istället för att åka bil. 

Den attraktiva staden 

Satsning på ökad cykling handlar inte bara om miljö och hälsa. En attraktiv 
stadsmiljö utan buller, avgaser och trängsel, med plats för möten mellan 
människor, blir en allt viktigare faktor för kommuner som vill locka till sig 
nya invånare. Där människor trivs och vill bo kommer företagen att lokalisera 
sig och därmed kommer kommunen in i en god spiral. I den attraktiva staden 
måste cykeln få en mer framträdande roll och bilresandets betydelse minska.  

Prioritering av cyklister 

I arbetet med att förbättra förutsättningarna för cykling i kommunen kommer 
konflikter att uppstå mellan anspråken från bilisterna å ena sidan och gående 
och cyklister å andra sidan. I Trafikplan 2000 för Botkyrka står skrivet att  

 
6 Gang- og sykkelvegnett i norske byer, Nytte- kostnadsanalyser inkludert helseeffekter og eksterne kostnader av 

motorisert vegtrafikk, TØI rapport 567/2002 
7 Den samhällsekonomiska nyttan av cykelåtgärder, Naturvårdsverket, 2005 
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”I de fall anspråken på framkomligheten för olika trafikslag står i 
konflikt med varandra bör framkomligheten för gående, cyklister, 
busstrafikanter och utryckningsfordon prioriteras före 
biltrafikanternas anspråk på framkomlighet.” 

I dokumentet ”Framtid för Tullinge. Förslag till ett långsiktigt program för 
hållbar utveckling” (2009) står skrivet att ”cykelvägnätet och 
kollektivtrafiken behöver anpassas till Tullinges storlek och struktur, bland 
annat för att uppmuntra till fysisk aktivitet och minska koldioxidutsläppen i 
vardagsresorna”. 

1.2 Syfte 

Syftet med cykelplanen är att: 

● Skapa bättre förutsättningar för ökad och säkrare cykeltrafik i 
kommunen  

● Förbättra möjligheterna för kommunens invånare att välja cykeln för 
korta resor  

● Vara ett redskap för planerarna som arbetar med cykelfrågor 

● Påvisa behovet av nya cykelbanor och peka ut de viktigaste åtgärderna 
för att nå målen i cykelplanen 

● Vara ett hjälpmedel vid prioritering av ekonomiska bedömningar för 
tjänstemän och politiker 

1.3 Mål för cykeltrafiken 

Målet för cykeltrafiken är att: 

Öka cykelresandets andel av det totala resandet 

Detta ska ske genom att: 

● Botkyrka kommun ska vara en kommun med bra förutsättningar för 
cyklister med cykelvägar som är attraktiva, framkomliga, trafiksäkra 
och sammanhängande. 

● Marknadsföring till kommunens invånare om kommunens 
cykelmöjligheter. 

Delmål 

Det viktigaste för att uppnå ett ökat cyklande är ett cykelnät som är attraktivt, 
framkomligt, sammanhängande och gent. Men förutom detta behövs 
förbättringar inom flera andra åtgärdsområden. För att målet om ett ökat 
cykelresande ska kunna uppfyllas har ett antal delmål tagits fram inom dessa 
åtgärdsområden: 

● Inga cyklister ska skadas allvarligt eller dödas i trafiken. Oro för 
olyckor ska inte hindra människor att cykla. 

● Drift och underhåll av huvudcykelnätet prioriteras före bilnätet i 
väghållningen och signalerar status för cyklister. 

● Hela cykelnätet ska vara belyst och med god sikt. 
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● Tydlig skyltning till viktiga målpunkter, så att såväl nya som gamla 
cyklister enkelt kan hitta i cykelnätet. 

● Tillgång till trygg cykelparkering av god kvalitet nära viktiga 
målpunkter. Cykel parkeringar vid kollektivtrafik hållplatser håller 
särskilt hög standard. 

● Kommunen ska långsiktigt arbeta med marknadsföring och 
beteendepåverkan som ett komplement till fysiska åtgärder. 

● Cykling är en naturlig och självklar del i samhällsplaneringen, i alla 
skeden och på alla nivåer. 

● Uppföljning av indikatorer skall göras 1 gång/år och resultatet 
kommuniceras till såväl ansvariga politiker som de tjänstemän som 
berörs. 

1.4 Avgränsningar 

Cykelplanen behandlar främst huvudcykelnätet i Botkyrka. Huvudnätet är till 
för längre resor och bör vara gent och attraktivt. Trafikanterna är i stor 
utsträckning vuxna och äldre barn som cyklar. Fokus i cykelplanen har varit 
arbetsresor och resor med cykel till kollektivtrafik som kan ses som en del av 
arbetsresan.  

Lokalnätet är till för kortare resor inom en kommundel och knyter ihop 
bostäder med lokalt centrum, skolor, service och busshållplatser. I Botkyrkas 
trafikplan (2000) anges att det lokala cykelnätet ligger inom föreslagna 30-
områden där det inte finns behov av separerad cykeltrafik. Skolor har tagits 
med som viktiga målpunkter men lokalnätet har inte inventerats. Arbetet med 
trafiksäkerhet till skolan bedrivs i kommunens arbete med säkra skolvägar.  

Fritidscykling är inte prioriterad i denna plan men är viktig i Botkyrkas 
strategi för en ökad cykling. Idag förekommer mycket av motionscyklandet 
på de regionala cykelstråken. Vid en revidering av cykelplanen bör fritids- 
och motionscyklandet, liksom lokalnätet, ingå. En revidering av planen bör 
göras inom 5 år.  

Kostnader för förbättringar i lokalcykelnätet eller för fritids- och 
motionscykling behandlas inte i denna plan. 

1.5 Potential för ökat cyklande 

År 2004 års genomfördes en resvaneundersökning inför försöket med 
trängselskatt i Stockholm. I den var andelen cykelresor för samtliga 
länsinvånare 6 % under en höstvardag. För Botkyrkas invånare var andelen 
cykelresor 2 %, se Figur 1.2 nedan. 
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Figur 1.2 Färdmedelsfördelning i Stockholms län, vardagar. Källa: RVU 2004 

Många bilresor är riktigt korta 

Det finns en stor potential att öka cyklandet i Botkyrka kommun. Av de 
bilresor som Botkyrkas invånare gör är 38 % av bilresorna är kortare än 5 km 
och nästan 25 % kortare än 3 km. En stor del av dessa borde istället kunna 
göras med cykel. 
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Figur 1.3 . Botkyrkabornas bilresor. Källa: RVU Stockholms län 2004 och 2006. 

En nationell studie8 visar att mellan 10-50 % av de korta (kortare än 3 km) 
bilresorna kan överföras till cykel. Främst är det arbets- och skolresor samt 
fritidsresor där folk kan och vill byta bilen mot cykeln. Det är med andra ord 
för dessa typer av resor som det finns störst potential att överföra till cykel. 

Cykelavstånd till det mesta i Botkyrka 

Mellan många bostadsområden, service och andra målpunkter i Botkyrka är 
det cykelavstånd. Kartan nedan visar viktiga målpunkter inom kommunen, 
samt hur långt man kommer på 5 km från Norra Botkyrka, Tumba, Tullinge 
och Vårsta (se även Bilaga 1).  

 
8 Annika Nilsson, Potential att överföra korta bilresor till cykel, 1995 
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Som man ser i kartan har boende i Tumba cykelavstånd till nästan alla viktiga 
målpunkter inom kommunen. Även boende i de andra tätorterna når väldigt 
många målpunkter inom 5 km. Cykelresor längre än 5 km blir också 
vanligare. I Stockholmsområdet ökar de mer långväga pendlingsresorna med 
cykel och i genomsnitt cyklar Stockholms cykelpendlare 9 km enkel resa9.  

 

Figur 1.4 Viktiga målpunkter inom Botkyrka kommun. 5 km radie fågelvägen från Norra Botkyrka, Tumba, 
Tullinge och Vårsta. Se även Bilaga 1 för mer detaljerade kartor.  

 
9 Att cykla i Stockholms innerstad, Publikation 2004:2, Gatu- och fastighetskontoret 
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SWOT 

I startskedet av arbetet med Cykelplanen genomfördes en workshop. Syftet 
var att ta reda på hur några av samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare 
ser på cyklandet i kommunen och hur det bör utvecklas. Under workshopen 
gjordes en SWOT- analys för cyklingen i Botkyrka. 

 

Styrkor Svagheter 

Möjlighet att koppla kollektivtrafik-cykel 

Gott om utrymme 

Vacker natur 

Ung kommun 

Bra samarbete tjänstemän – politiker 

Varierat landskap 

Sammanhållen bebyggelse inom 
kommundelarna 

30 km/h i bostadsområden 

Närhet till många målpunkter från 
huvudorterna 

Brister i länkar 

Vägverket väghållare för vissa vägar – 
svårt att påverka 

Långa avstånd mellan kommundelarna 

Kuperad terräng 

Otillräcklig skyltning 

Bristande cykelparkeringar 

Dålig marknadsföring av cykel 

Barriärer 

Inget nuläge (statistik mm) 

Bristande underhåll 

Sämre folkhälsa än länet i stort (2006) 

Möjligheter  Hot 

Bättre markanvändning 

Attraktivare och tryggare stad 

Lägre inkomst kan leda till ökat cyklande 

Hållbar samhällsutveckling kommer in i 
planprocessen 

Större medvetenhet hos medborgarna 
om klimat och folkhälsa 

Cykelplanen medför ett ökat fokus på 
cykelfrågor i planprocessen 

Arbetet med folkhälsan 

Otrygghet (t ex. stölder) 

Otillräcklig budget 

Tradition, både inom planeringen och 
hos medborgarna 

Att Cykelplanen inte används 

 

 

1.6 Strategi för arbetet med cykeltrafik 

För att öka cyklandet gäller det att prioritera insatser där de ger bäst resultat. 
Det är framför allt de korta bilresorna till och från arbetsplatser, skolor och 
knutpunkter för kollektivtrafik som har bäst förutsättningar att överföras till 
cykel. Insatser görs enligt följande strategi: 

● Arbetsplatser. Både arbetsplatser i Botkyrka kommun, och arbetsplatser 
i andra kommuner med lagom cykelavstånd. Insatser inom den egna 
kommunorganisationen görs först.  I ett nästa steg görs även insatser 
gentemot andra större företag.  
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● Knutpunkter för kollektivtrafik. I ett första steg satsas på resande till 
tunnelbane- och pendeltågsstationer. I nästa steg satsas på 
busshållplatser med många resenärer och ett stort upptagningsområde. 

● Skolor. Här behövs information till barn och föräldrar. Satsningar på 
säkrare och bättre skolvägar ingår i arbetet med säkra skolvägar. 

Genom att öka denna form av ”vardagscyklande” ökar det totala cyklandet 
och cyklingens positiva effekter fördelas dessutom på en stor del av 
befolkningen. 

För att gynna dessa typer av cykelresor görs satsningar i första hand på de 
utpekade huvudcykelstråken. På dessa ska cyklisterna veta att de kan cykla 
säkert och tryggt på bekväma och gena stråk utan avbrott eller större barriärer. 
Här ska underhåll alltid vara prioriterat och cykling ska kunna ske utan 
problem året runt. Huvudcykelstråken ska vara tydligt skyltade och vid 
målpunkterna ska finnas ändamålsenlig parkering. 

 

Figur 1.5 En av cykelparkeringarna i anslutning till Tullinge pendeltågsstation. 

1.7 Prioritering av åtgärder 

Genom inventering av huvudcykelnätet och genomgång av befintligt 
bakgrunds-material har ett antal åtgärder pekats ut som viktiga för att öka 
cyklandet i Botkyrka. Dels är det insatser inom de åtgärdsområden som ingår 
i denna Cykelplan, och dels är det insatser i själva huvudcykelnätet. 
Åtgärderna har klassats som prioritet 1 eller prioritet 2. Prioritet 1 är sådana 
som bör genomföras på kort sikt, inom 5 år. Detta är antingen sådana som är 
väldigt viktiga och därför bör genomföras snabbt, eller så är de relativt billiga. 
Prioritet 2 är sådana som bör genomföras på längre sikt, inom 10 år. Detta är 
antingen sådana som är lite mindre viktiga och därför kan vänta, eller så är de 
dyra och komplicerade och kan därför behöva lite längre genomförandetid. 

En revidering av cykelplanen bör ske inom 5 år då exploateringar och nya 
vägprojekt mm kan leda till behov av nya cykelprojekt och omprioritering av 
de föreslagna åtgärderna.  
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Kostnader 

I tabellerna nedan visas sammanställningen av kostnader för genomförande av 
Cykelplanen. Endast de åtgärder som omfattas av cykelplanens inriktning på 
arbetsresor och huvudcykelnätet finns kostnadsuppskattade. Förbättringar i 
lokalnätet, som t ex cykelvägar till skolor eller andra lokala målpunkter, 
genomförs i andra projekt, exempelvis projektet Säkra skolvägar. Tabellen 
nedan visar åtgärder som innebär engångskostnader, t ex investeringar i ny 
infrastruktur.  

Den största enskilda kostnaden är stråkåtgärder på vägar där kommunen är 
väghållare, som har beräknats till ca 16 miljoner kronor fram till 2015 och ca 
13 miljoner fram till 2020. I detta ingår stora infrastruktursatsningar, vilka 
redovisas i kapitel 3. Förbättringar av belysning och trafiksäkerhet i 
korsningar innebär också större kostnader. 

Den totala kostnaden för genomförande av åtgärderna i tabellen nedan är ca 
48 miljoner kr fram till 2015 och 58 miljoner kr till 2020. 

 

 
10 se kapitel 3.3 för vilka åtgärder som ingår 
11 RVU bör även det genomföras regelbundet. 7-10 år kan vara rimligt, varför detta räknas som en engångspost 

Åtgärder med engångskostnader Prio 1 (SEK) Prio 2 (SEK) 

Åtgärder i huvudcykelnätet10 15,6 miljoner 
(Botkyrka) 

12,8 miljoner 
(Botkyrka) 

Trafiksäkerhet - korsningsåtgärder 1,8 miljoner 400 tkr 

Belysningsåtgärder 1,5 miljoner 
(Botkyrka) 

8,6 miljoner 
(Vägverket) 

X 

Åtgärdsprogram säkra korsningar 100 tkr X 

Uppdatering trafikplan 350 tkr X 

Vägvisningsplan för 100 tkr X 

Skylta huvudcykelnätet 500 tkr X 

Skylta det regionala cykelstråket 100 tkr X 

Orienteringstavlor 20 tkr X 

Belysning av cykelparkeringsplatser 220 tkr X 

Cykelpump 300 tkr X 

Cykelräkningspelare 200 tkr X 

Resvaneundersökning 1 miljon kr11 X 

Väghållare Botkyrka kommun  21,7 miljoner 13,2 miljoner 

Väghållare  Vägverket 26,1 miljoner 44,8 miljoner 

Totalkostnad 47,7 miljoner 58 miljoner 
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Tabellen nedan visar sådana åtgärder där kostnaderna är löpande eller 
återkommande varje år, t ex årlig tillsyn av cykelbanor. Där är den största 
kostnaden ökade personella resurser för cykelfrågor. Den totala kostnaden per 
år för ökade löpande kostnader har beräknats till 680 000 kr. 

Åtgärder med löpande kostnader SEK/år 

Årlig tillsyn/inventering av cykelvägar 150 tkr 

Ökade personella resurser för cykelfrågor 500 tkr 

Cykelräkningar 30 tkr 

Totalkostnad 680 tkr 

 

Kostnaden per år för Botkyrka kommun för genomförande av åtgärderna i 
cykelplanen är ca 5 miljoner kr/år fram till 2015 och 3,3 miljoner kr/år fram 
till 2020. Detta inkluderar såväl engångskostnader som löpande kostnader. 

Test med referensnumrering 

Nytta 

Den forskning som finns har visat att störst effekt fås om man arbetar brett 
med olika typer av åtgärder.12 Satsningar på cykelstråk med hög standard, 
cykelparkering och förbättrad drift och underhåll är alla åtgärder som har stor 
betydelse för ett ökat cyklande. Informationsinsatser är viktigt för att locka 
nya cyklister.  

Det är inte enkelt att peka ut vilka enskilda åtgärder som är viktigast att 
genomföra eller vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva för Botkyrka 
kommun att genomföra. Oftast är det helheten som är det viktiga – att alla 
delar i resan fungerar. 

Däremot kan sägas att det finns åtgärder som inte kostar särskilt mycket, men 
som ändå profilerar Botkyrka som en kommun man gärna cyklar i. Exempel 
på detta är uppdatering av kommunens hemsida. Cykeln behöver också 
komma in kommunens organisation genom en tydlig ansvarsfördelning. Om 
cykeln finns med i ett tidigt skede av planeringen blir resultatet betydligt 
bättre och kostnaderna avsevärt lägre än om infrastruktur för cykel ska 
”läggas till” i efterhand. För att cykeln inte ska glömmas bort i planer och 
program behövs en checklista. 

Å andra sidan finns det inga genvägar till ett bra cykelvägnät. Där viktiga 
länkar fattas krävs ombyggnationer, i vissa fall kostsamma sådana. Ett 
exempel är cykelbanan mellan Tumba och Tullinge. För att man ska välja att 
cykla till t ex tåget krävs också att det finns cykelparkering av god standard 
nära målpunkten. Hur bra cykelvägnätet är hjälps inte om man inte kan 
parkera sin cykel på ett bra sätt. Cykelvägvisning är viktigt för nya cyklister 
eller nya invånare, men har inte fullt så stor betydelse för dem som redan 
hittar bra.  

 
12 Den samhällsekonomiska nyttan av cykeltrafikåtgärder. Naturvårdsverket, Rapport 5456 
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Information och marknadsföring för att locka fler cyklister är bra. Viktigast är 
dock att det finns en bra infrastruktur, så att nya cyklister upplever cyklingen 
som något positivt. 

Störst ökning av antalet cykelresor och antalet cyklister fås om Botkyrka 
kommun arbetar på flera fronter samtidigt. Alla delar som behandlas i denna 
cykelplan är viktiga och det ena utesluter inte det andra.  

Eftersom en stor del av de åtgärder som föreslås är beräknade att ingå inom 
ordinarie verksamhet, krävs att denna är utformad så och har de resurser att 
det också är möjligt att genomföra inom ordinarie verksamhet. Den enskilt 
viktigaste åtgärden blir därför att förstärka organisationen med personella 
resurser för att ha möjlighet att öka fokus på cykelfrågorna.  
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2 Åtgärdsområden för ökad cykling 

Åtta åtgärdsområden har pekats ut som viktiga för Botkyrka att arbeta vidare 
med för att öka cykeltrafiken i kommunen. Dels behandlas fysiska åtgärder 
såsom cykelparkering och vägvisning, men även påverkansåtgärder för ökad 
trafiksäkerhet och trygghet. Drift och underhåll samt belysning och sikt är 
också viktiga områden för en förbättrad cykelinfrastruktur. Organisatoriska 
aspekter behandlas, liksom hur Botkyrka kommun ska följa upp arbetet och 
utvecklingen av cykeltrafiken så att det går i rätt riktning. 

2.1 Trafiksäkerhet och trygghet 

Skador i trafiken leder till mycket lidande och stora kostnader. Många 
människor hindras även från att cykla i trafiken eftersom trafikmiljön inte 
känns säker.  

Många fotgängare känner oro då de, som i Botkyrka, är hänvisade till samma 
utrymme som cyklisterna. Cyklisterna cyklar snabbt förbi och fotgängare 
känner oro för att bli påkörda. Antalet olyckor mellan fotgängare och 
cyklister är dock mycket litet. Den otrygghet som människor upplever måste 
dock tas på allvar. Se även kapitel 3.2 Riktlinjer för utformning av cykelnätet. 

Antalet mopedolyckor har ökat i landet under de senaste åren. Moped klass 1 
är hänvisade till biltrafikens nät och moped klass 2 till cykelnätet. Många 
gånger är dock mopedernas hastighet högre än vad som är lämpligt i 
cykelnätet, och mopedisterna skapar rädsla och otrygghet hos de andra 
trafikanterna. Se även kapitel 3.2 Riktlinjer för utformning av cykelnätet.  

Nuläge 

Under åren 2006-2008 polisrapporterades 28 personskadeolyckor med 
cyklister inblandade i Botkyrka kommun. I 5 av olyckorna skadades cyklisten 
svårt, och i resterande olyckor var skadorna lindriga. Inga dödsolyckor med 
cyklister inträffade under den aktuella perioden.  

De allra flesta olyckorna var kollisioner mellan cykel och motorfordon. 3 
olyckor var singelolyckor. Man vet av erfarenhet att det verkliga antalet 
singelolyckor är betydligt högre. Mellan 2006-2008 var 66 av 83 (80 %) av de 
olycksfall i kommunen som involverade cyklister och som inrapporterades 
från sjukvården, singelolyckor13. Enligt SIKA täcker de polisrapporterade 
olyckorna endast 15 % av det verkliga utfallet av cykelolyckor. Detta skulle 
innebära att det verkliga antalet olyckor med cyklister inom Botkyrka var ca 
187 under denna 3-årsperiod. Olyckorna motsvarar en samhällsekonomisk 
kostnad på i genomsnitt ca 23 miljoner kronor per år (denna kostnad tar 
hänsyn till olycksbortfallet i de polisrapporterade olyckorna). 

 

 
13 STRADA statistik i Botkyrka 
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Figur 2.1 Antal polisrapporterade olyckor med cyklister inblandade i Botkyrka kommun åren 2006-2008. 
Tårtdiagrammet visar mörkertalet för cykelolyckor enligt studier av SIKA: 

Förutom singelolyckor är olyckor med motorfordon i korsningar den 
vanligaste olyckstypen. 14 av olyckorna skedde i korsningar. Några av dessa 
var på övergångsställe eller cykelöverfart14. 

I Tullinge, Slagsta, Vårsta och delar av Tumba, har hastighetsgränsen 30 
km/h införts på lokalgatorna. I övriga bostadsområden planerar man att införa 
30 km/h. En sänkning av hastighetsgränsen innebär en viss ökad 
trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna. I Hallunda/Norsborg 
genomfördes under 2005 en inventering av brister i trafiksäkerhet och 
trygghet, och åtgärdsförslag togs fram.  

Vid de räkningar av cykeltrafik som görs, räknas även antal cyklister med 
hjälm. Under 2009 använde drygt hälften av cyklisterna cykelhjälm (55 %). 

 

Figur 2.2  Barn i trafiken kräver säkra cykelstråk och cykelanpassningar 

Verkliga olyckor 

Det går inte utifrån de analyser som vi har gjort att peka ut särskilt 
olycksdrabbade platser för cyklister i Botkyrka kommun. För kartor över var 
olyckor med cyklister inträffat mellan åren 2006-2008 (både 
sjukhusrapporterade och polisrapporterade), se Bilaga 2. 

 
14 STRADA statistik i Botkyrka 
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Mål 

Inga cyklister ska skadas allvarligt eller dödas i trafiken. Oro för olyckor ska 
inte hindra människor att cykla. 

Strategi och åtgärder 

För att öka trafiksäkerheten ska det finns gena och kontinuerliga cykelstråk 
längs biltrafikens huvudnät så att cyklisterna inte lockas till att nyttja 
bilvägarna. Inga cyklister ska behöva cykla i blandtrafik med över 30 km/h. 
Drift och underhåll prioriteras för att minska antalet singelolyckor, se vidare 
under avsnitt Drift och underhåll. 

● Ökad hjälmanvändning är en av de viktigaste förutsättningarna för att 
minska antalet skadade cyklister. För att uppnå detta behövs riktade 
informationskampanjer till barn i skolan och föräldrar. 

● Se över resepolicyn vad gäller cykling och trafiksäkerhet. Botkyrka 
kommun bör föregå med gott exempel. Bland annat bör hjälm 
rekommenderas vid tjänsteresor och alltid finnas tillgänglig tillsammans 
med tjänstecyklar. 

● Gör årligen en olycksanalys av alla olyckor med cyklister inblandade. 
Utred vart olyckorna inträffat och varför. Använd resultatet för 
förbättringar i trafikmiljön.  

● Gör en uppdatering av Trafikplanen från 2000 för att se vilka sträckor 
och passager som fortfarande har låg eller mindre god kvalitet vad 
gäller trafiksäkerhet.  

2.2 Drift och underhåll 

Drift och underhåll är viktigt för cyklisternas tillgänglighet och trafiksäkerhet. 
Halka är en av de viktigaste orsakerna som människor uppger till att de inte 
cyklar. Bristande drift och underhåll signalerar inte status för cyklisterna.  

Undersökningar har visat att en stor del av cyklisternas singelolyckor beror på 
bristande drift och underhåll. 42 % av cyklisterna som varit med om en 
singelolycka ansåg att vägytans tillstånd spelat stor roll för olyckan. Halka är 
den främsta orsaken till olyckor. 

Nuläge 

Gång- och cykelvägarna i Botkyrka är indelade efter två prioritetsklasser för 
snöröjning. De gång- och cykelvägar som prioriteras högst (klass ett –
kollektivtrafikleder och genomfartsleder för både bilväg och gc-väg ) snöröjs 
vid 5 cm och ska vara färdigröjda inom 6 timmar. För klass två (övriga ) går 
gränsen vid 7 cm och arbetet ska vara klart inom 8-12 timmar.  

Sopning av gång- och cykelvägar i samband med sandupptagning på våren 
(senast 30 april) sker före sopning av bilnätet. 

Växtlighet röjs efter felanmälan eller då driftentreprenörerna säger till att det 
behövs. 

På Botkyrkas hemsida finns kontaktuppgifter för felanmälan av gatunätet, 
men ingen speciell kontaktuppgift för endast cykelnätet. 
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Figur 2.3 Driften har stor betydelse för att det ska vara attraktivt att cykla. I synnerhet vintertid. 

Mål 

Drift och underhåll av huvudcykelnätet prioriteras före bilnätet i 
väghållningen och signalerar status för cyklister.  

Strategi och åtgärder 

● Telefonnummer för felanmälan av cykelbanor kommuniceras till 
cyklister via t ex cykelkarta eller kommunens hemsida om cykling. 
Felanmälan kan avse belysning, städning, snöröjning, ytskikt, skyltning 
etc. 

● Städning av cykelvägnätet: 

● Ta med tillsyn av växtlighet och regelbunden växtröjning i avtal med 
driftentreprenör  

● Kraven på vårsopning ses över. Huvudstråken för cykeltrafik bör 
sopas senast 2 veckor efter det att snö och is smält bort oavsett om 
risk finns för ytterligare snöfall/halka. 

● Huvudstråken för cykeltrafik bör höstsopas 

● Årlig tillsyn/inventering av cykelvägar, t ex med avseende på 
beläggning, linjemålning, belysning, växtröjning och vägvisning etc. 
Inventeringarna ska leda till åtgärder inom 1 månad. 

● Befintlig driftkarta, där även vinterväghållning ingår, revideras och 
anpassas med anledning av det nya huvudvägnätet för cykel. 

2.3 Belysning och sikt 

För att cykelnätet ska upplevas som tryggt och kunna användas av alla, 
oavsett tid på dygnet eller årstid, är det viktigt att det finns en 
tillfredsställande belysning och god sikt. Tillräcklig belysning och god sikt 
har naturligtvis även en mycket viktigt trafiksäkerhetseffekt. Belysning är 
också viktigt vid cykelparkeringsplatser. Framför allt vid parkeringsplatser i 
kollektivtrafiknära lägen, där parkering ofta sker på kvälls- eller nattetid, är 
det viktigt för trygghet och attraktivitet att parkeringarna är väl upplysta.  
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Figur 2.4 Upplyst parkering i Gröndalsviken, Nynäshamn 

Nuläge 

En inventering av belysningskvalitén i hela huvudcykelnätet har nyligen 
gjorts genom att kartan över huvudcykelnätet har jämförts med 
belysningskartan, se Bilaga 6. I princip alla huvudcykelnätets stråk är belysta. 
Undantag finns, t ex Hågelbyleden som endast har spilljus från bilvägen. 
Även cykelparkeringsplatsernas belysning har inventerats. 

För närvarande håller ett belysningsprogram för Botkyrka på att tas fram. 
Belysning för cykelbanor kommer att behandlas i detta program.  

Enligt EU-direktiv skall all gatubelysning bytas ut så att kvicksilvret i 
armaturerna försvinner. Mycket av gatubelysningen i Sveriges kommuner, så 
även Botkyrka, är också av äldre datum och onödigt energikrävande. Det 
finns en plan för att byta ut gamla kvicksilverarmaturer mot nya metall-
halogen-armaturer fram till 2017 då allt kvicksilver ska vara utbytt. Därför 
finns ytterligare anledning att se över belysningen och samordningsvinster 
kan göras. 

Mål 

Hela cykelnätet ska vara belyst och med god sikt.  

Strategi och åtgärder 

Det är viktigt att cyklisternas situation inte glöms bort i 
Belysningsprogrammet. Cyklisternas behov av belysning ser annorlunda ut än 
bilisternas. Kommunens cykelansvarige bör därför vara delaktig i 
framtagandet.  

● Några viktiga områden att ta med i belysningsprogrammet: 

● Belysning av övergångsställen, cykelöverfarter och cykelparkeringar 

● Belysning i tunnlar 

● Cyklisters och bilisters olika behov av belysning 



Cykelplan för Botkyrka kommun 2010:02 
 
 

 
 

22 [48] 

● Olika typer av belysning på olika typer av cykelbanor. Gestaltning 
och placering av belysning beror på den omgivande miljön och 
därför bör inte samma typ av belysning och armatur användas 
överallt. 

● Ett åtgärdsprogram för belysning av huvudcykelnätet och 
cykelparkeringsplatserna tas fram utifrån den nyligen genomförda 
inventeringen. Områdesgruppernas rapportering av trygghet används 
som underlag för att åtgärda viktiga stråk som upplevs otrygga. Andra 
underlag för åtgärdande av otrygga stråk är inventering av belysning 
och entréer i anslutning till befintliga cykelstråk. 

● Inventeringar av sikten i cykelnätet görs 1 gång/år, gärna i samband 
med inventering av cykelnätet. Skrymmande buskage kan reducera 
belysningens effekt, utgöra gömställe för våldsmän och bidra till 
minskad sikt, framförallt i kurvor, viadukter och korsningar. Vilket i sin 
tur kan minska den upplevda tryggheten. Det är därför viktigt att 
buskage i anslutning till cykelbanor och belysningsapparatur 
regelbundet hålls efter.  

2.4 Vägvisning 

God vägvisning är av stor vikt för att öka kvaliteten på cykelinfrastrukturen 
och är viktigt då man vill locka nya cyklister. Det ger både nyinflyttade och 
övriga invånare bättre möjligheter att orientera sig och snabbare hitta säkrare 
vägar. Vägvisningen fungerar också som reklam för cykelvägnätet. 
Vägvisning på cykelvägnätet är en viktig del av orienterbarheten för cyklisten 
och ska vara tydlig, enhetlig och kontinuerlig.   

Nuläge 

Den cykelvägvisning som finns i Botkyrka kommun härstammar från 70- talet 
och är inte komplett eller har låg standard. Även det regionala cykelstråket 
genom kommunen saknar vägvisning på stora delar. 

En inventering gjordes av de fyra viktigaste cykelstråken i Botkyrka år 2006 
(Inventering av cykelbanor, Carlsson och Wahlberg). I inventeringen ges 
förslag på var skyltning bör ske för att stråken ska bli tydliga. De målpunkter 
som anges i inventeringen är: Tullinge, Tumba, Vårsta, Slagsta, Slagsta 
färjan, Fittja, Alby, Norsborg, Hallunda, Slagsta badet och Ängsbadet. 
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Figur 2.5 Vägvisning i Tumba 

Mål 

Tydlig skyltning till viktiga målpunkter, så att såväl nya som gamla cyklister 
enkelt kan hitta i cykelnätet. 

Strategi och åtgärder 

I första hand skyltas huvudorterna, och i andra hand andra viktiga målpunkter 
såsom kollektivtrafik. För skyltarna används samma standard som tagits fram 
i projektet Hållbart resande i samhällsplaneringen. Målpunkt, avstånd med 
decimal, se Figur 2.3. 

● Gör en plan för vägvisning av det nya huvudcykelnätet  

● Skylta det regionala cykelstråket genom Botkyrka 

● Skylta huvudcykelnätet 

● Sätt upp orienteringskartor vid de största målpunkterna 

● Inventera kommunens skyltbestånd 1 gång/år för att upprätthålla en god 
standard. 

 

Figur 2.6 Exempel på skyltning för gång och cykel från Hållbart resande i samhällsplaneringen. Den vänst-
ra bilden visar exempel på vägvisning för fotgängare och cyklister från Nynäshamn och den högra visar 
skyltning av regionalt cykelstråk. 
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2.5 Cykelparkering 

Tillgång till cykelparkering av god kvalitet nära målpunkten är en viktig 
förutsättning för ökat cyklande. Cykelparkeringarna ska signalera status och 
därmed marknadsföra cykling. 

Nuläge 

Cykelparkeringar i Botkyrka finns förutom vid tågstationer även vid alla 
större busstationer. Vanliga busshållplatser saknar ofta cykelparkering. 

En inventering av cykelparkeringsplatsers beläggningsgrad och kvalitet 
genomfördes vid Tumba och Tullinge pendeltågsstationer år 2009. 
Inventeringen visar att beläggningsgraden varierar mellan 0 % (inga 
parkerade cyklar) och 90 %. På flera platser stod cyklar parkerade utanför 
ställen, trots att lediga platser fanns. Endast på en plats (busstorget i Tumba) 
finns ramlåsbara cykelställ. Ett annat problem som noterades var att ingen 
cykelparkeringsplats var belyst annat än med spill-ljus från ordinarie 
gatubelysning.  

Det finns i nuläget ingen norm för antalet cykelparkeringsplatser, eller krav 
för parkeringarnas kvalitet. 

 

Figur 2.7 Cykelparkering med tak i Tumba 

Riktlinjer för cykelparkering 

Placering 

Det bör alltid finnas lediga cykelparkeringar av god kvalitet nära målpunkten. 
Mer än 25 meter är man oftast inte beredd att gå. Vid korttidsparkering vill 
man oftast ha kortare avstånd och vid långtidsparkering kan man ofta tänka 
sig att gå längre. Att tvingas leta efter ett ledigt cykelställ för att det man tänkt 
använda är fullt, ökar motståndet mot att cykla. Cykelparkeringarna ska vara 
placerade mellan anslutande cykelväg och entrén/målpunkten. Cyklisterna 
skall aldrig tvingas till omväg för att parkera. Därför är det oftast bäst med 
flera små parkeringar än få stora. 
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Parkeringarna ska ordnas på kvartersmark vid bostäder och arbetsplatser. 
Norm för antalet cykelparkeringsplatser ska tillämpas, se Bilaga 3. 

Utformning 

Det är viktigt att cykelparkeringen är enkel att använda och tydligt avgränsad. 
Om inte tillräcklig plats finns i cykelparkeringen, eller den är svår att 
använda, ”flyter” cyklarna lätt ut utanför parkeringsområdet. Detta ställer till 
stora problem, i synnerhet för funktionshindrade och annan trafik. En oordnad 
parkering blir också svårare att hålla ren och ger ett allmänt slarvigt intryck. 
Otryggheten ökar också på en slarvig parkering. Därför är det viktigt med en 
väl avgränsad parkeringsyta som skapar ett tydligt gaturum. 

Behovet av typ av cykelparkering varierar beroende på syftet med 
parkeringen. Möjligheten att låsa fast cykeln är alltid viktigt och 
fastlåsningsmöjlighet ska alltid finnas oavsett typ av parkering. Som 
standardmodell för cykelparkering i Botkyrka kommun ska bågmodellen 
användas. Bågmodellen är en enkel cykelparkeringsmodell som erbjuder 
möjlighet till fastlåsning i ramen. Två cyklar får plats vid varje ställ. 
Kostnaden för denna typ av cykelställ är ca 3000 kr/ställ, där ungefär hälften 
är inköpskostnaden och hälften är arbetskostnaden för montering.  

Vid långtidsparkering, exempelvis vid pendeltågsstationer, arbetsplatser och 
bostäder bör även väderskydd med belysning finnas. 

Trygghet är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid utformning av 
cykelparkering. Cykelparkeringen bör ligga så att många passerar och på så 
sätt utövar social kontroll. Det ska även vara god insyn till och från 
parkeringsytan. Belysning skall finnas. Man ska våga lämna sin cykel utan att 
riskera att den blir stulen, och man ska även våga hämta eller lämna sin cykel 
utan att oroa sig för överfall. 

  

Figur 2.8 Bågen från Lappset. Källa: www.lappset.se  

Det är viktigt att det finns tillräckligt med utrymme bakom för att parkera sin 
cykel i stället. Då cykelparkering placeras på eller invid en gc- bana är det 
också viktigt att se till så att det finns tillräckligt utrymme kvar för gående 
och cyklister som passerar förbi. Helst ska inte gång- och cykelbanan smalnas 
av någonstans. Är cykelparkeringen placerad på en gångbana bör utrymmet 
som är kvar vara minst 1,8 meter och smalare än 1,3 meter rekommenderas 
inte. Man måste också tänka på att man ska komma in och ut med cykeln utan 
att störa omgivningen. 
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Skötsel av cykelparkeringar 

Underhållet av cykelparkeringarna är väldigt viktigt för hur cykelparkeringen 
upplevs, inte minst med avseende på trygghet.  Cykelställen bör bytas ut om 
de böjs eller förstörs på annat sätt. Städning bör ske regelbundet. Växtlighet 
kring cykelparkeringen väljs så att den inte skräpar ned med döda löv.  

Övergivna cyklar ger också ett skräpigt intryck. Dessa bör rensas bort av 
kommunen med jämna mellanrum. 

 

Figur 2.9 Bortstädning av skrotcyklar är av stor vikt för cykelparkeringens intryck. 

Mål 

Tillgång till trygg cykelparkering av god kvalitet nära viktiga målpunkter. 
Parkeringar vid kollektivtrafik håller särskilt hög standard. 

Strategi och åtgärder 

Riktlinjerna för cykelparkering och norm för antal cykelparkeringsplatser 
används vid all om- och nybyggnation, se Bilaga 3. För verksamheter med 
avvikande behov görs en särskild parkeringsutredning. 

● Inventeringen av cykelparkeringar utökas till att omfatta fler 
kollektivtrafikpunkter - tunnelbanestationer och även vissa 
busshållplatser. Busshållplatser långt ifrån bostadsbebyggelse 
prioriteras. Det är där behovet att cykla till och från är som störst.  

● Ta fram en plan för nyanläggning, upprustning och komplettering av 
cykelparkeringar. 

● Cykelparkering namnges och märks ut både på cykelkartan och på 
kommunens hemsida. Detta underlättar vid drift och underhåll, och 
signalerar status för cykelparkeringarna. På cykelkartan används olika 
symboler för att markera om det finns tak och om cykeln kan låsas.  
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● Ta fram en plan för bortstädning av skrotcyklar. 

● Cykelpumpar placeras ut vid de större cykelparkeringsplatserna. 

2.6 Marknadsföring och beteendepåverkande åtgärder 

Att satsa enbart på en välutbyggd infrastruktur räcker inte för att få nya 
grupper att cykla. Satsningar i cykelnätet måste kompletteras med 
marknadsföring och beteendepåverkande åtgärder. 

Nuläge 

Botkyrka kommun har arbetat med viss marknadsföring av cykel i tidigare 
projekt.  

Under 2003-2004 genomfördes projektet TUMIT (Trafik Utan Miljöpåverkan 
I Tullinge).  Målet var att få de boende i området att ändra resvanor för att på 
så vis minska miljöbelastningen och förbättra folkhälsan. Man arbetade 
främst med information till nyinflyttade, främja och öka cykling, och få färre 
föräldrar att skjutsa sina barn till skolan. Förutom arbete gentemot skolorna, 
uppmuntrades de som redan cyklade genom att juice och cykelkartor delades 
ut. En cykelvägsanalys genomfördes i området och en cykelpump 
installerades. Utvärderingen av projektet visade att biltrafiken runt skolorna 
minskade.  

 

Figur 2.10 Cyklister har spridd åldersfördelning, ung som gammal väljer att cykla. 

Botkyrka har även varit med i det nationella projektet ”Cykla in i Sverige”. 
Projektet gick ut på att lära invandrarkvinnor att cykla. 

Inom kommunens verksamhet har bland annat Vård och 
omsorgsförvaltningen köpt in tio el-cyklar som de anställda kan låna för resor 
i tjänsten. Två gemensamma lånecyklar finns också i kommunhuset, för 
kommunens tjänstemän.  

Varje höst genomför skolorna i Botkyrka en miljö- och folkhälsoaktivitet, 
”Gå och cykla till skolan”, som pågår under en månad.  

Mål 

Kommunen ska långsiktigt arbeta med marknadsföring och beteendepåverkan 
som ett komplement till fysiska åtgärder. 
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Strategi och åtgärder 

● För arbetsresor finns störst potential att överföra till cykel: 

● Arbeta gentemot de större företagen i kommunen (inklusive 
kommunens egna organisation). Tävlingar på arbetsplatser och 
marknadsföring av cykel i samband med att cykelparkeringar 
förbättras eller nya cykelstråk anläggs är effektivt. 

● Marknadsför möjligheten att cykla till kollektivtrafik, gärna i 
samband med att cykelparkeringar förbättras. Satsa först på 
pendeltågs- och tunnelbanestationerna. Sedan på busshållplatser med 
avstånd till bebyggelse. 

● För skolresor finns stora vinster i att introducera barnen i ett mer 
hållbart resande. Detta arbete kan exempelvis bedrivas genom gå-och-
cykla-till-skolan projekt. 

● Kommunorganisationen bör föregå med gott exempel.  

● Resepolicyn ses över så att cykeln blir det självklara valet på kortare 
tjänsteresor. 

● Tjänstecyklar av hög kvalitet, hjälm och annan utrustning bör finnas 
i tillräckligt antal för alla avdelningar. Cykeln ska signalera status. 

● Kommunikation och information till kommunanställda kring 
tjänstecyklar är A och O för att dessa ska användas. 
Bokningssystemet måste vara enkelt att använda. 

● Utveckla Botkyrka kommuns hemsida om cykling. På hemsidan bör 
man kunna lämna synpunkter om cykling och felanmäla drift och 
underhåll. Information om cykling och cykelkarta bör finnas att ladda 
ner. Huddinge kommun har en bra sida om cykling, som med fördel kan 
tas efter. 

● Marknadsför Botkyrka som folkhälsokommun. Framhåll cyklingens 
fördelar för förbättrad hälsa.  

● Tillse att information alltid går ut i samband med att fysiska åtgärder 
genomförs.  

● Synliggör cyklisterna. Luftpump som den i Tullinge placeras ut på fler 
strategiska platser, exempelvis pendeltågs- och tunnelbanestationerna. 
Cykelräkningspelare placeras vid några av de större cykelstråken. 

● Jobba med beteendepåverkande åtgärder mot samtliga grupper för 
säkrare cyklister. Det kan omfatta information om trafiksäkert beteende, 
cykelhjälmsanvändning och synbarhet i trafiken (lyse och 
reflexanvändning). Arbetet bör med fördel bedrivas i samarbete med 
polis, som gör stickkontroller. 

2.7 Organisation, samverkan och förankring 

För ett lyckat arbete med cykel krävs att cykelfrågorna finns med på alla 
nivåer och i alla skeden av planeringen. För god samverkan och samsyn inom 
arbetet med cykeltrafik är det viktigt att cykelfrågorna kommuniceras internt, 
mellan både förvaltningar och nämnder.  

Det är viktigt att ansvaret för att genomföra åtgärderna i cykelplanen 
delegeras ut till berörda enheter på ett tydligt sätt. Även om många personer 
inom kommunen arbetar med cykel på ett eller annat sätt är det viktigt med en 
person med utpekat ansvar för cykelfrågorna. 
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Nuläge 

En av kommunens trafikplanerare är ansvarig för cykelfrågor. Övriga 
tjänstemän inom trafik arbetar också med cykel. 

En referensgrupp med tjänstemän från kommunen har bildats inför 
framtagandet av cykelplanen. Förankring av cykelplanen sker i 
referensgruppen. Även med politiker sker en diskussion i ett tidigt stadium, 
vid framtagande av cykelstrategin. 

Mål 

Cykling är en naturlig och självklar del i samhällsplaneringen, i alla skeden 
och på alla nivåer. 

Strategi och åtgärder 

Långsiktigt satsande både avseende åtgärder och medel. Vanor är lätta att 
skapa men svåra att bryta, förändring av beteenden måste ske kontinuerligt 
och under lång tid, likaså kan vissa fysiska åtgärder kräva stora resurser som 
därför måste spridas ut i tid. För att säkerställa att resurser finns bör de 
öronmärkas och pengar måste avsättas långsiktigt. För genomförandet av 
denna Cykelplan behövs minst ca 3 miljoner kr/år de närmaste 5 åren.  

Samverkan och samsyn. Flera olika förvaltningar kan bidra i kommunens 
cykelarbete, likaså kan offentliga myndigheter och organisationer, 
frivilligorganisationer, näringsliv, föreningsliv och medborgare engageras och 
involveras i kommunens cykelarbete.  

Ett viktigt led i att marknadsföra cykelarbetet och ta hand om många av de 
åtgärder som föreslås i cykelplanen blir därför att förstärka organisationen 
med personella resurser för att ha möjlighet att öka fokus på cykelfrågorna. 
Dessa tjänster kan arbeta med: 

● Ansvarig för genomförande av Cykelplan samt sammankallande för 
styrgrupp 

● Bevaka cykelfrågorna i alla skeden av planeringen 

● Marknadsföring av cykling och hållbart resande, t ex: 

● Arbeta gentemot företag för hållbart resande 

● Marknadsföra möjligheten att cykla till kollektivtrafik 

● Arbete gentemot skolor  

● Marknadsföra Botkyrka som folkhälsokommun 

● Information i samband med infrastrukturförbättringar 

● Beteendepåverkande åtgärder för säkrare cyklister, t ex kampanjer för 
ökad hjälmanvändning 

● Kommuninternt arbete med bl a resepolicy och tjänstecyklar 

● Utveckla hemsidan om cykling 

● Plan för bortstädning av skrotcyklar 

● Ta fram en plan för nyanläggning, upprustning och komplettering av 
cykelparkeringar 
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● Bevaka cykelns roll i belysningsprogrammet 

● Arbeta med att ta fram åtgärdsprogram för belysning 

● Inventering av sikt i huvudcykelnätet 

● Revidering av driftkarta 

● Telefonnummer för felanmälan av cykelbanor 

● Årlig olycksanalys av cykelolyckor 

● Ta fram en checklista för cykeln i planering 

● Ta fram ett årligt Cykelbokslut 

För att alla ska dra och verka mot samma mål är det viktigt med samverkan 
och samsyn i olika cykelfrågor. Tydliggör synsätt, ambition och prioriteringar 
för förtroendevalda, tjänstemän och medborgare.  

● Öka de personella resurserna för att ha möjlighet att öka fokus på 
cykelfrågna, både mjuka- och hårda åtgärder.  

● Tillsätt en styrgrupp med ansvar för genomförandet av de i Cykelplanen 
föreslagna åtgärderna kan säkra att genomförandet sker på ett effektivt 
sätt. 

● En checklista tas fram för att säkerställa att cykeltrafiken beaktas i ett 
tidigt skede i den fysiska planeringen (t ex vid beslut om planer, 
etableringar och bygglov).  

2.8 Systematisk uppföljning och förslag på indikatorer 

Ett systematiskt arbetssätt är en framgångsfaktor i kommunens arbete med 
cykelfrågor. Har kommunen ett systematiskt arbetssätt med uttalade mål är 
det betydligt enklare att få fram resurser för de förändringar som ska 
åstadkommas.  

Botkyrka använder Stockholms modell för att mäta gående och cyklister. 
Cykeltra-fiken mäts vid 7 punkter. Även antal gående och cyklisternas 
hjälmanvändning mäts. Mätningarna görs genom manuella räkningar 
vartannat år. Cyklisterna räknas under tre tvåtimmarspass under en mätdag.  

Mål 

Uppföljning av indikatorer skall göras 1 gång/år och resultatet kommuniceras 
till såväl ansvariga politiker som de tjänstemän som berörs. 

Strategi och åtgärder 

● Antalet räknepunkter bör successivt utökas och räkningar bör göras 1 
gång/år för att få möjlighet att se utveckling över tid.  

● Genomför en resvaneundersökning för att få fram information om 
kommuninvånarnas resvanor samt ge möjlighet till uppföljning. 

● Ta fram ett cykelbokslut varje år. I denna görs en uppföljning av 
cykelplanen genom att genomförda åtgärder beskrivs och indikatorer 
redovisas. Cykelbokslutet redovisas såväl utåt mot kommuninvånarna 
som till kommunstyrelsen. Se Lunds cykelbokslut för inspiration. 
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Indikatorer  

Indikatorerna för cykeltrafiken följs upp på samma sätt som i övriga 
styrsystem i kommunen. 

Indikator 
 

Mätmetod 

Antal cyklister 
  

Cykelräkningar, antal cyklister i olika 
punkter 

 
Cykelräkning 

Cykelparkering, beläggning 
 

Inventering 

Trafiksäkerhet 
  

Antal döda och svårt skadade cyklister 
 

Polisrapporterade olyckor 

Hjälmanvändning 
 

Cykelräkning 

Andel säkra korsningar 
 

Inventering Trafikplan 

Andel av biltrafikens huvudnät med säkra 
cykelstråk 

 
Inventering 

Andel av huvudcykelnätet som går i 
blandtrafik med hastighet över 30 km/h  

 
Inventering 

Cykelnätet 
  

Cykelnätets längd 
 

Inventering 

Antal cykelparkeringar,  väderskydd, 
låsbara 

 
Inventering 

Andel av huvudstråken som är skyltade 
 

Inventering 

Andel av cykelvägarna som är belysta 
 

Inventering 

Kommunens egna verksamhet 
  

Antal tjänstecyklar för kommunanställda 
och användningsgrad 

 
Inventering 

Avsatta medel till cykelåtgärder 
 

Uppföljning 
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3 Cykelplan 

3.1 Huvudcykelnätet 

I arbetet med Cykelplanen har ett huvudcykelnät pekats ut, se karta nedan 
eller Bilaga 4. Bakgrunden är den målsättning som finns för cyklandet i 
Botkyrka. Där har sagts att det framför allt är de korta bilresorna till och från 
arbetsplatser, skolor och kollektivtrafik som har bäst förutsättningar att 
överföras till cykel. Huvudcykelnätet är framtaget för att på bästa möjliga sätt 
knyta ihop kommundelarna i Botkyrka, och även knyta ihop Botkyrka med 
närliggande kommuner. På så sätt ska cykelpendling mellan stadsdelar och 
kommungränser förbättras. Inne i bostadsområdena pågår ett arbete med att 
sänka hastigheten till 30 km/h. Därmed minskar behovet av ett separerat 
cykelnät.  

Botkyrka kommun har ca 20 mil cykelvägar och 6,7 mil av dem ingår i 
huvudcykelnätet. Huvudcykelnätet i Botkyrka är relativt väl utbyggt. 
Standarden är godkänd även om underhållet är eftersatt på vissa platser. Nätet 
är till stora delar separerat från biltrafiken, i synnerhet i Norra Botkyrka. 
Detta är bra såtillvida att man upplever sig säkrare än i blandtrafik. Däremot 
kan de cykelbanor som ligger långt ifrån bilvägen ofta upplevas otrygga, i 
synnerhet nattetid. 

Trots att huvudcykelnätet är relativt väl utbyggt märks det tydligt att man på 
vissa platser glömt bort att skapa goda lösningar för cyklister. Exempel på det 
är genom centrum i Tullinge och Tumba. Kopplingen mellan Tumba och 
Tullinge är betydligt bättre för bilister än för cyklister. 

Strategi för huvudcykelnätet 

● Vid utbyggnad och ombyggnad av huvudcykelnätet ska riktlinjer för 
utformning användas 

● På huvudcykelnätet ska bästa standard eftersträvas. Detta innebär att 
cyklister ska prioriteras framför biltrafik då prioriteringar måste göras.  

Huvudcykelnätet ska prioriteras före lokalnätet vad gäller drift och underhåll 

3.2 Riktlinjer för utformning av huvudcykelnätet 

Separering av cyklister från biltrafik 

Huvudcykelnätet går i många fall längs biltrafikens huvudnät, där hastigheten 
är 50 km/h eller högre. Vid hastigheten 50 km/h eller högre ska cyklister 
alltid separeras från biltrafiken.  

I lokalnätet där hastigheten är högst 30 km/h är cykling i blandtrafik lämpligt.  
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Figur 3.1 I 30- områden kan cykling i blandtrafik vara lämpligt 

Genhet 

Cyklister är mycket känsliga för omvägar, och därför bör cykelvägen vara så 
gen som bara är möjligt. En gen cykelväg gör det också enklare att hitta, 
eftersom färdvägen blir mer logisk, än om man tvingas till omvägar. Särskilt 
viktigt är det att cykelvägen inte uppfattas som längre än bilvägen, eftersom 
cyklisten i många fall då väljer att cykla i bilvägen istället, med sämre 
trafiksäkerhet som följd. 

Ett sätt att mäta genhet är att beräkna genhetskvoten från bostad till viktiga 
målpunkter som skola, arbetsplatser och affärer. Genhetskvoten är cykelnätets 
längd mellan två punkter delat med fågelvägens längd.  Genhetskvoten kan 
vara särskilt lämpligt att beräkna då nya områden planeras. Genhetskvoten 
bör helst inte vara större än 1,25.  

Separering av gående från cyklister 

Gående och cyklister bör separeras på sträckor med stora flöden15 av 
cyklister/fotgängare eller där hastigheterna är höga (backar, raksträckor etc.). 
I princip innebär detta att gående och cyklister bör separeras i cykeltrafikens 
huvudnät. Vid nybyggnation bör separering alltid användas.  

Vid separering bör vit linje användas i första hand. Fysisk separering blir 
dyrare och mer platskrävande men kan avvägas framför allt vid 
nyexploatering/ombyggnad. Totalkostnaderna (inkl. arbete) för denna typ av 
separering har uppskattats till: 

● 15 kr/m separeringslinje 

● 1500 kr/logo i asfalten (cykelmarkering) 

● 1500 kr/skylt 

 
15 Enligt VGU > 200 cyklister/timme och >200 fotgängare/timme, eller >300 cyklister/timme och >50 fotgänga-

re/timme 
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Figur 3.2 Exempel på separering av gående från cyklister med målning 

Separering av cyklister från mopedister 

Moped klass 2 ska enligt lagstiftningen köra på cykelbana där det finns 
medan moped klass 1 inte får köra på cykelbana.  

Mopedister kan i många fall orsaka störningar för gående och cyklister på gc-
banan, i synnerhet på rekreativa gc- banor eller i lokalnätet. Det är möjligt att 
skylta bort mopedisterna på cykelbanor, men det bör inte göras alltför 
frekvent pga mopedisternas trafiksäkerhet. I huvudcykelnätet, som i stor 
utsträckning binder ihop stadsdelar och går längs med biltrafikens huvudnät, 
bör därför mopedister inte förbjudas. 

Signalreglerade korsningar 

På några platser finns cykelpassager över signalreglerade korsningar från 
anslutande gc-banor.  I dessa situationer är det viktigt att inte glömma 
cyklisternas behov.  

Principen bör vara att cyklisterna ska få grönt så snabbt och enkelt som 
möjligt. Cykelsignalen bör alltid följa parallell fordonssignal och gångsignal 
till grönt, även utan anmälan från cyklist. Den bör även vara grön lika länge. 
Det är också viktigt att det finns tilltidslåsning. Denna gör att fordonssignaler 
inte kan bli gröna före parallella cykel- och gångsignaler. Utan tilltidslåsning 
ökar risken för olyckor mellan cyklister och svängande bilister. 

Refug som är minst 2 meter bred så att en cykel får plats bör alltid finnas. 
Tryckknapp för cyklister placeras 1,25 meter in från körbanekant så att 
cyklister inte behöver sticka ut hjulet i körbanan. Den ska lätt kunna nås utan 
att behöva gå av cykeln, vilket innebär ca 0,3 meter in från cykelbanan på 
höger sida i körriktningen. 1 meter är lagom höjd. 

Det är också viktigt att väntutrymmet är tillräckligt stort så att inte gc-banan 
blockeras. Minst 1,7 meter behövs för att cykeln inte ska sticka ut i körbanan 
eller bakåt på gc-banan. En ramp anläggs för cyklister. På en 4 meter bred 
passage kan cykeldelen vara 1,8 meter, rampdel för rullstol 1,0 meter och del 
med kantsten för synskadade 1,2 meter. 
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3.3 Åtgärder i huvudcykelnätet 

I arbetet med Cykelplanen gjordes en inventering av huvudcykelnätet. 
Inventeringen gjordes på cykel under några dagar i november 2009. Större 
brister noterades och förslag på kompletterande länkar togs fram. 
Cykelpassagerna inventerades med avseende på trafiksäkerhet – refug, 
hastighetssäkring och antal körfält. 

Generella kommentarer om cykelvägnätet i Botkyrka 

Förutom specifika åtgärdsförslag för ett antal platser, finns ett antal generella 
synpunkter på standarden i nätet. 

Otydlighet 

På flera platser är det svårt att förstå vart cykelbanan tar vägen. Det är fel som 
i de flesta fall kan åtgärdas med en genomtänkt vägvisning. Lika ofta handlar 
det om brister i utformningen som gör att vägen inte är så tydlig som 
önskvärt. 

Hinder 

Hinder såsom bommar eller betonggrisar finns på flera ställen. Syftet är att 
förhindra bilar att köra in på cykelbanan. I flera fall kan man säkerligen 
fundera över om denna funktion är nödvändig. Bommarna utgör hinder för 
cyklister och kan lätt cyklas på om det vill sig illa. 

 

Figur 3.3 Exempel på hinder 

Omvägar 

På de flesta finns cykelbanor byggda. Tyvärr är dessa inte alltid byggda för 
den genaste vägen, och cyklister (och gående) tvingas till onödiga omvägar. 

Dålig sikt 

I flera tunnlar eller vid backkrön är det dålig sikt. Detta kan upplevas som 
obehagligt, i synnerhet vid branta nedförsbackar, där hastigheterna kan bli 
höga. Det förekommer också dålig sikt beroende på buskage som växt igen. 
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Barriärer 

Genom Botkyrka finns infrastruktur som utgör barriärer för cykeltrafiken. E4, 
Hågelbyleden och Huddingevägen är några bilvägar som delar upp områden. 
Järnvägen utgör också en tydlig gräns och delar såväl Tumba som Tullinge i 
två delar. Stora höjdskillnader, t ex längs Eriksbergsåsen och kring 
Albyberget, skapar också barriärer för cyklister. 

Tumba pendeltågsstation respektive Hallunda tunnelbanestation länkar 
samman norra och södra delarna av dessa områden. Järnvägen utgör stora 
barriärer även för gående som man med stationerna har försökt överbrygga. 
Tyvärr har man inte riktigt haft med sig cyklisterna i detta tänk. Det är en 
mindre strapats att ta sig över järnvägen med cykel.  

Omsorg om detaljer 

Omsorg om detaljer är otroligt viktigt för att cyklisten ska få en bekväm 
cykling. Felaktig eller ogenomtänkt utformning tvingar ofta cyklisterna till att 
lyda sina egna regler och hitta sina egna vägar. 

 

Figur 3.4 Här har man missat att sänka ned kantstenen för cyklisterna 

Föreslagna åtgärder 

De föreslagna åtgärderna ska knyta ihop huvudcykelnätet och göra det gent, 
sammanhängande och bekvämt. De föreslagna åtgärderna visas i kartor och 
tabeller. Kartorna är uppdelade på Norra Botkyrka, Tumba, Tullinge och 
Vårsta. 

Kostnader 

De föreslagna åtgärderna i huvudcykelnätet är indelade efter 
prioritetsordning. Prio 1 är åtgärder som ska genomföras fram till 2015. Prio 2 
är sådana som ska genomföras fram till 2020. 

Kostnaden totalt för genomförandet blir 91 miljoner kronor. Prio 1 åtgärderna 
som ska genomföras under de närmsta 5 åren har en totalkostnad på 
33 miljoner kronor. Prio 2 åtgärderna har ett totalpris på ca 58 miljoner 
kronor.  
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Prio 1 Prio 2 Totalt 

Väghållare Botkyrka kommun  15,6 miljoner 12,8 miljoner 28,4 miljoner 

Väghållare Vägverket 17,5 miljoner 44,8 miljoner 62,2 miljoner 

Total kostnad 33,1 miljoner  57,6 miljoner 90,8 miljoner 

 
Kostnaden per år för genomförandet av de föreslagna åtgärderna där Botkyrka 
kommun är väghållare blir 3,1 miljoner/år de första 5 åren och 2,6 miljoner/år 
de resterande 5 åren fram till 2010. 

Den enskilt dyraste åtgärden, och kanske även den viktigaste är cykelbanan 
mellan Tumba och Tullinge längs Huddingevägen. Kostnaden av denna 
bedöms till 15 miljoner kronor, och utgör med andra ord en betydande del av 
totalkostnaden för prio 1 åtgärderna. Även cykelbana från Vårsta mot 
Kagghamra och Sibble, där Vägverket är väghållare, utgör stora kostnader, 
men har bedömts vara prio 2. 
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Norra Botkyrka 
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Prio Nr Beskrivning Kostnad 
(SEK) 

1 S23 Förlängningen av Göta landsväg. Förbättra kvaliteten på cykelbanan 864 000 

1 S25 Cykelbana längs Tingsvägen 750 000 

2 S26 Cykelbana längs Hallundavägen 840 000 

1 S27 Bättre separering mellan gående och cyklister utanför Hallundaplan 
(målad linje samt cykelmyror) 

10 700 

2 S28 Cykelbana längs Havrevägen, koppling mellan Tomtbergavägen och 
Hallundaplan. 

200 000 

2 S30 Kumla Gårdsväg, Säkra för cyklister, nu parkeringsområde där bilar kan 
köra in och ut till vägen utefter hela sträckan 

37 000 

2 S31 Cykelbanan längs Hågelbyvägen. Räta ut omvägen.  700 000* 

2 S34 Ny cykelbana längs Sankt Botvids väg till kommungräns(förlängningen av 
Norsborgsvägen) 

4 800 000* 

1 P8 Sankt Botvids väg. Ny skyltning av cykelbana eftersom cykelbanans 
förlängning är otydlig 

1 500 

1 P9 Tre källors väg. Cykelanpassage, sänk ner kansten på båda sidor 4 000 

2 P10 Cykelramp i trappan från Tre källors väg 100 000 

1 P11 Bättre passage över tunnelbanespåren i Hallunda. Steg 1 - bättre 
skyltning, vägledning om att man kan leda cykeln över bron och 
vägvisning till hissen 

6 000 

2 P11 Bättre passage över tunnelbanespåren i Hallunda. Steg 2 -  Betydligt 
större insatser än bara skyltning krävs. Cyklisternas perspektiv vid en 
ombyggnation av stationsområdet 

- 

1 P13 Sänk ner kansten över Sankt Botvids väg 2 000 

1 P16 Ordna en passage över Tingsvägen (trafiksäkerhetsåtgärder behandlas 
under trafiksäkerhet) 

29 000 

1 P17 Kumla gårdsväg. Sänk ner kansten 2 000 

2 S26 Cykelbana längs Hallundavägen 840 000 

1 S27 Bättre separering mellan gående och cyklister utanför Hallundaplan 
(målad linje samt cykelmyror) 

10 650 

2 S28 Cykelbana längs Havrevägen, koppling mellan Tomtbergavägen och 
Hallundaplan. 

200 000 

2 S30 Kumla Gårdsväg, Säkra för cyklister, nu parkeringsområde där bilar kan 
köra in och ut till vägen utefter hela sträckan 

37 000 

2 S31 Cykelbanan längs Hågelbyvägen. Räta ut omvägen?  700 000 

1 S36 Cykelbana längs Albyvägen 2 200 000 

Väghållare Botkyrka kommun 5 miljoner 

Väghållare Vägverket 5,5 miljoner 

Total kostnad 10,5  

* Vägverket väghållare 
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Tumba 
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Prio Nr Beskrivning Kostnad 
(SEK) 

1 S1 Tydligare och genare sträckning över busstationen, 
cykelbana längs KP Arnoldssons väg för att skapa ett 
genomgående cykelstråk 

900 000 

1 S2 Cykelbana längs Grödingevägen, breddning av trottoar till 
gc-bana. 

924 000 

1 S3 Cykelbana längs Dalvägen 1 800 000* 

1 S5 Skäcklingevägen. Del av trottar/gc- banan som behöver 
breddas 

90 000 

1 S6 Cykelbana längs KP Arnoldssons väg 2 871 700 

1 S7 Cykelbana längs Söderby Gårds väg 740 000 

2 S8 Cykelbana längs Prästgårdsvägen 1 700 000 

2 S9 Passage över/under Hågelbyleden 4 000 000 

2 S10 Cykelbana längs Bondgårdsvägen. I annat fall se över 
koppling från blandtrafik till cykelbana 

1 320 000 

2 S11 Förbättra standarden på/anlägg cykelbana 1 800 000 

2 S12 Genare sträckning från bron till Munkhättevägen (om möjligt 
med tanke på höjdskillnaden) 

345 000 

1 S13 Genare sträckning och cykelbana i kanten på 
parkeringsplatsen 

140 000 

1 S14 Cykelbana längs Munkhättevägen utanför Alfa Laval 1 000 000 

2 S16 Förbättra standarden på cykelbanan Hamringevägen 460 000 

1 S17 Cykelbana längs Hamringevägen 1 000 000 

1 P1 Cykelbana förbi/genom Tumba centrum och busstationen 660 000 

1 P3 Nedsänkning av kantsten i passage, Båtsmannabacken 2 000 

1 P4 Nedsänkning av kantsten i passagen, infart 2 000 

1 P5 Bättre vägledning från Dalvägen mot Olvonvägen (kommer 
egentligen in under vägvisning generellt. Här var det dock 
så uppenbart att det behövs) 

1 500 

1 P6 Ny cykelpassage och ny cykelbana fram till 
signalkorsningen för att knyta ihop cykelbanan längs 
Vattravägen med cykelstråk längs Olvonvägen och 

264 500 

1 P21 Bättre passage över tågspåren i Tumba. Steg 1 - bättre 
skyltning, vägledning om att man kan leda cykeln över bron 
och vägvisning till hissen 

6 000 

2 P21 Bättre passage över tågspåren i Tumba. Steg 2 -  Betydligt 
större insatser än bara skyltning krävs. Cyklisternas 
perspektiv vid en ombyggnation av stationsområdet och 
centrum. 

- 

Väghållare Botkyrka kommun 18,2 miljoner 

Väghållare Vägverket 1,8 miljoner 

Total kostnad 20 miljoner 
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Tullinge 
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Prio Nr Beskrivning Kostnad 
(SEK) 

1 S15 Cykelbana längs Huddingevägen mellan Tullinge och Tumba 15 000 000* 

1 S18 Cykelbana förbi Tullinge station och parkeringen. Förslag på 
utformning finns. 

660 000* 

2 S19 Bredda gc-banan på Nyängsvägen pga många utfarter 408 000 

2 S21 Katrinebergsvägen, separering av gående och cyklister behövs, 
markeringar i marken och skylt 

15 000 

1 S22 Gc-bana mellan Tullinge och Fittja, Göta landsväg. Förbättra 
kvaliteten på cykelbanan, planer på förbättringar finns 

3 000 000 

2 S35 Cykelbana längs Blickavägen 1 600 000 

1 S36 Cykelbana längs Huddingevägen mellan Flaggplan och 
kommungränsen Botkyrka/Huddinge 

2 000 000 

1 P14 Förbättra orienteringen för cyklister från Nibblevägen till Tullinge 
station, skyltning, tydliga markeringar i marken tex (3skyltar, 4 
logor i asfalten) 

10 500 

1 P15 Ingen koppling mellan stråken Flottiljvägen och Bergmovägen (en 
cykelpassage i samma plan behövs) 

50 000 

1 P18 Sänk ner kantstenen över Nibblevägen 2 000 

1 P19 Koppling mellan Blickavägen och Alfred Nobels Allé (finns asfalt, 
behöver ta bort stenen och se till att asfalten är bra/heltäckande) 

60 000** 

1 P20 Koppling mellan Vrånvägen och Parkvägen 110 000** 

Väghållare Botkyrka kommun 5,2 miljoner 

Väghållare Vägverket 17,7 miljoner 

Total kostnad 22,9 miljoner 

*Vägverket väghållare 

** Delvis inom Huddinge kommun 
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Vårsta 
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Prio Nr Beskrivning Kostnad 
(SEK) 

2 S32 Bredda gc-bana längs Södertäljevägen (mellan 
Dalvägen och Bremoravägen) 

660 000* 

2 S33 Ny cykelbana längs Södertäljevägen (mellan 
Bremoravägen och kommungräns) 

5 400 000* 

2 S37 Cykelbana längs Nynäsvägen/mot Kagghamra 18,4 miljoner* 

2 S38 Cykelbana längs vägen mot Sibble 14,8 miljoner* 

Väghållare Botkyrka kommun 0 

Väghållare Vägverket 39,3 miljoner 

Total kostnad 39,3 miljoner 

* Vägverket väghållare 
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3.4 Säkra korsningar i huvudcykelnätet 

En stor del av passagerna över bilnätet har inventerats. Det som främst är 
intressant ur trafiksäkerhetssynpunkt är de platser där cykelnätet korsar 
bilarnas huvudnät. I bilarnas lokalnät är eller planeras hastigheten att sättas 
till 30 km/h. I huvudnätet är hastigheterna i dagsläget 50 eller 70 km/h. 

En indelning i passagerna gjordes beroende på om passagen är 
hastighetssäkrad och om det finns refug med plats för en cyklist (≥2 meter). 
Ingen hänsyn har tagits till biltrafikens flöde eller verkliga hastigheten på 
vägen. 

● Grön – hastighetssäkrad passage 

● Gul – passage med refug ≥2 meter 

● Röd – passage utan refug eller refug < 2 meter 

Totalt har 39 passager där huvudcykelnätet korsar biltrafikens huvudnät 
inventerats, se bilaga 5. Endast på två platser är passagen hastighetssäkrad, 
dvs klassificerad som grön. Nio passager (23 %) har refug ≥2 meter. 
Resterande 28 passager (72 %) klassificerades som röda. 

Åtgärder 

● Ta fram ett åtgärdsprogram för säkra korsningar för gående och 
cyklister, där alla korsningspunkter ses över. I korsningar bör särskilda 
åtgärder vidtas för att synliggöra cyklisterna. Passager över biltrafikens 
huvudnät åtgärdas minst enligt ovanstående förslag. Även passager över 
biltrafikens lokalnät ses över i ett andra steg. 

Kostnader 

Prioritet 1 är att åtgärda alla röda passager. Vi antar att hälften förses med 
refug och hälften görs till upphöjd cykelbana. Kostnaden för detta blir 1,7 
miljoner.  Prioritet 2 är att åtgärda gula passager. Om hälften av de gula görs 
om till upphöjda gc-banor så är kostnaden för detta 500 000 kr. 

 
Prio 1 Prio 2 

Åtgärdsprogram för säkra 
korsningar 

100 000 kr 
 

Åtgärdande av korsningar (enligt 
ovan) 

1 700 000 kr  500 000 kr 

Totalt 1 800 000 kr 500 000 kr 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Bilagor 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1. Karta och tabell över viktiga målpunkter 
 

 

Kollektivtrafik 
Hallunda tunnelbanestation 
Norsborg tunnelbanestation 
Fittja tunnelbanestation 
Tumba pendeltågsstation 
Tullinge pendeltågsstation 
Vårsta busstation 
Bilfärja till Eckerö 
 
Handelsplatser 
Tumba centrum 
Tumba köpcentrum 
Vårsta centrum 
Eriksbergs industriområde 
Hallunda centrum 
Fittja centrum 
Alby centrum 
 
Stora arbetsplatser 
Tumba bruk 
Alfa Laval/DeLaval 
Kommunhuset 
Inkludera Karolinska (Flemingsberg-
Huddinge) 
 
Skolor 
Malmsjö skola 
Broängsskolan 
Kassmyraskolan 
Uttrans skola 
Björkhaga skolan 
Skogsbacksskolan 
Storvretaskolan 
Tunaskolan 
Södertörns Fria Hantverksgymnasium 
Falkbergsskolan 
Eklidsskolan 
Banslättsskolan 
Tullingebergsskolan 
Tullinge gymnasium 
Parkhemsskolan 
Trädgårdsstadsskolan 
Södertörns högskola 
Karolinska 
Kvarnhagsskolan 
Grindtorpsskolan 
Albyskolan 
Fittjaängsskolan 
TallidsskolanMyrstuguskolan 
Freinetskolan Kastanjen 

Brunnaskolan 
S:t Botvids gymnasium 
Borgskolan 
Tornbergsskolan 
Kärsbyskolan 
Hammerstaskolan 
Norsborgs gamla skola  
Olberga skola 
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Bilaga 3. Cykelparkeringsnorm 

Cykelparkeringsnorm för Botkyrka kommun 

På samma sätt som för motorfordonsparkering bör kommunen ha en norm för cykelparkering 

så att tillräckligt utrymme avsätts för detta ändamål i samband med bygglovsärenden. Plan- 

och bygglagen anger att det ska tillses att lämpligt utrymme för parkering av fordon finns i 

skälig utsträckning. Normen kan också användas som vägledning vid kontroll av utbud och 

behov vid befintliga anläggningar. Parkeringsbehovet bör alltid försöka lösas på kvartersmark 

och vara väl knuten till bostaden eller verksamheten. 

Att genomföra en lokal behovsstudie av cykelparkering kräver stora undersökningsresurser. 

Normtal utgår därför från studier och antagna normer i andra kommuner och länder. Talen 

presenteras med de mått som är vanligast förekommande. När ett spann anges gäller det högre 

värdet centrala delar och det lägre mer perifera delar. 

Tabell 1. Sammanställning av normer för antalet cykelparkeringsplatser. 

 
Lokaltyp Förslag för 

Botkyrka 
Lund Lin- 

köping 
Lands- 
Krona 

Malmö Göte- 
borg 

Stock- 
holm 

Dan- 
mark 

Norge Holland Huddinge 

Bostad 
cpl/bostad 

2 2,8 2,1 2,3 2,5 1,5-3 1,5  1-3  1cpl/boen

de 

20-25 
cpl/1000k

vm BTA1 

=1,8-
2,3/bostad 

Studentbostad 
cpl/bostad 

2    2 2 2    1,0 

cpl/boende 
och 0,3 

cpl/besöka

nde 
40-50 

cpl/1000 

kvm BTA 

Kontor 
cpl/1000 kvm 

10-20 11-12 13 9-15,5 9-18 9-18 40 10-40 40 6,7 5-10  

Industri 
cpl/1000 kvm 

6  6 2,5-4,5 3-6 6 6  0,3-0,5 2,2 5-10  

Handel 
Cpl/1000 kvm 

15-20 20-25 22 43-65,5 15-30 15-30 20-30 40-80  70-90 15-20  

Externhandel 
Cpl/1000 kvm 

10          10  

Grundskola 
Cpl/elev 

0,6 0,6-0,7 0,3-0.7  0,3-0,7 0,3-0,7 0,3-0,7  0,7  0,4-0,7 

Gymnasieium 
Cpl/elev 

0,8 0,6-0,7 0,6,-

0,8 

 0,6-0,8 0,5-0,8 0,6-0,8    0,6-0,8 

Vårdinstitut 
Cpl/sängplats 

0,3    0,1-0,5 0,1-0,5  0,2-0,5   0,1-0,5 

Idrottsanläggni

ng 
Cpl/besökare 

0,3    0,2-0,4 0,1-0,4  0,2-0,4   0,1-0,4 

Nöjesanläggnin

g 
Cpl/besökare 

0,3    0,2-0,35 0,1-0,3  0,2-0,4   0,1-0,4 

Park,, strand 

etc 
Cpl/besökare 

0,3       0,1-

0,35 

   

Kollektivtrafik 
cpl//100påstigan

de 

5-20     2-25 5-10    10% som 

börjar sin 

resa fm 
och 2,5 % 

som 

anländer 
stationen 

                                                 
1
 Genomsnittlägenhet i Sverige enligt SCB=91,6 m2. Antal personer per lägenhet=2,1 



 

 

Bostad och studentbostad 

För enfamiljshus finns det inget behov av att ange ett normtal eftersom där anordnas parkering 

på den egna tomten efter varje familjs behov. 

Det kan vara svårt att i tidiga skeden bedöma antalet boende i ett hus. Normerna grundar sig 

därför på knappt 2 boende per lägenhet samt plats för besökare. Enligt BBR 3:23 ska det finnas 

förrådsutrymme i anslutning till bostaden för förvaring av en cykel per boende. För att förrådet 

ska vara attraktivt bör det placeras lättåtkomligt och innehålla möjlighet att låsa fast den egna 

cykeln.    

För studentbostäder bör man räkna med färre boende per lägenhet. Detta kan även tillämpas i 

områden med främst mindre lägenheter. 

Kontor och industri  

Behovet för kontor utgår från en arbetstäthet på ca 40 anställda och 4,5 besökare per 1000 kvm 

lokalyta. Vid central belägna kontor antas cykeln vara dubbelt så vanlig som transportmedel 

jämfört med mer perifera kontor. 

Behovet för industri utgår från ca 15 anställda per 1000 kvm lokalyta. Behovet av 

cykelparkeringsplats för besökande räknas som försumbart.    

Handel  

Antalet kunder och omsättningstiden av parkeringarna varierar beroende på vilken typ av 

handel som är aktuell. Dessutom är centralt belägen handel eller handel med stort lokalt 

upptagningsområde i behov av fler platser än övriga.   

Behovet av antalet cykelparkeringsplatser ovan är beräknat med utgångspunkten från 15 

anställda och 60 besökare per 1000 kvm lokalyta. Angivet spann innebär att avvägning bör 

göras med avseende på läge och verksamhetens art. 

Skolor  

För utbildningslokaler är det normalt att cyklandet ökar ju högre utbildning som bedrivs på 

skolan. Högskola jämställs här med gymnasieskola. När det gäller förskola kan ett lägre antal 

platser än normen för grundskola väljas.  

Vårdinstitut  

Olika former av vård har olika stort behov av cykelparkeringsplats. Angiven norm får ses som 

ett utgångsvärde. Särskild behovsutredning bör normalt göras, särskilt för vårdinrättningar utan 

sängplatser.  

Idrott,- nöjes- och andra rekreationsanläggningar  

Olika former av idrotts-, nöjes- och rekreationsanläggningar har olika stort behov av 

cykelparkering. Bl a beror det på vilken åldersgrupp som i huvudsak utnyttjar anläggningen 

samt var den är lokaliserad. Angiven norm får ses som ett utgångsvärde. Särskild 

behovsutredning bör normalt göras. Vid större anläggningar är besökarna ofta mer långväga 

ifrån, och en lägre riktlinje kan användas. 

Kollektivtrafik  

Samverkan mellan kollektivtrafiken och cykeltrafik förbättras genom goda 

cykelparkeringsmöjligheter vid hållplatserna. Situationen vid pendeltågsstationerna och 

tunnelbanestationerna är särskilt viktig för tågpendlarna, både för dem som pendlar till och 



 

 

från Botkyrka. För busspendlarna är situationen vid hållplatsen närmast bostaden viktigast. 

Däremot är behovet av cykelparkering normalt mindre vid centralt belägna busshållplatser eller 

busshållplatser nära bostaden, eftersom avståndet till resenärens målpunkt oftast inte ligger 

särskilt långt från hållplatsen, så resenärerna går istället denna sträcka.  

Behovet av cykelparkering vid kollektivtrafikhållplatser är mycket varierande och bör bedömas 

för sig och angivet spann för normvärdet ska ses som en utgångspunkt. 

Avvikelser från normen  

Ibland finns det behov av att särskilda parkeringsutredningar genomförs, bl a då det finns 

möjlighet till samutnyttjande av platser mellan närliggande verksamheter eller då andra 

särskilda omständigheter råder som gör att normvärdena kan ifrågasättas. Hänsyn bör då bl a 

tas till geografiskt läge, upptagningsområde, beläggningsgrad och beläggningstid. 
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