Gång- och cykelplan
med åtgärdsförslag

Förord
Denna gång- och cykelplan med åtgärdsförslag
visar riktningen som Upplands-Bro kommun
vill arbeta mot för att uppnå bättre möjligheter
för att gå och cykla på kommunens vägar.
Genom att aktivt arbeta med gång- och
cykelfrågor kan ett sammanhängande,
orienterbart och trafiksäkert gång- och
cykelvägnät skapas både inom och mellan
tätorterna samt via regionala stråk till
omgivande kommuner.

Utöver Upplands-Bro kommuns styrdokument
avseende cykelplanering finns en regional
cykelplan för Stockholms län, som
Upplands-Bro kommun medverkar i att ta
fram tillsammans med Region Stockholm,
Trafikverket och andra kommuner i
Stockholms län. Den regionala cykelplanen
är ett strategiskt underlag som syftar till att
vara vägledande och peka ut en inriktning för
cykelutvecklingen i länet.

Kommunens gång- och cykelplan är ett
överordnat styrdokument jämte Upplands-Bro
kommuns cykelstrategi näst efter kommunens
översiktsplaner för planering av framtida
arbete med gång- och cykelfrågor.

Eftersom Upplands-Bro är en kommun
som växer och utvecklas kommer bilagan
Åtgärdsförslag uppdateras vartannat år så att
genomförda åtgärder tas bort och nya läggs till
vartefter nya behov av gång- och cykelstråk
samt åtgärder i befintliga stråk uppstår.

Kommunens cykelstrategi ligger till grund
för kommunens arbete med att främja
cykeltrafiken och att öka andelen cykelresor
jämfört med bilresor. Strategin syftar till
att öka cyklandet, utveckla planeringen och
byggandet samt driften av cykelvägnätet
som en del i det hållbara transportsystemet.
Strategin ska även bidra till att bryta det
nuvarande trafikbeteendet i kommunen och
skapa nya resmönster. Gång- och cykelplanen
är inriktad på konkreta åtgärdsförslag vid
utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Dessutom har kommunen arbetat med
att ta fram en turist- och fritidskarta1 där
bland annat gång- och cykelstråk samt
utflyktsmål lämpliga för fotgängare och
cyklister presenteras.

I och med att åtgärderna blir aktuella lyfts de
till Trafik- och tillgänglighetsprogrammet.
Trafik och tillgänglighetsprogrammet är
ett arbetsdokument där projekt som ska
genomföras inom de närmsta åren presenteras
mer i detalj, tidsätts och kostnadsberäknas.
Åtgärder som inte är aktuella finns därför
inte med i detta program utan endast i gångoch cykelplanen.

Regional cykelplan i
Region Stockholm

Kommunens
översiktsplanering

Gång- och cykelplan
med åtgärdsförslag

Cykelstrategi

Trafik- och
tillgänglighetsprogram

Hierarkin visar hur Upplands-bros styrdokument avseende gång- och cykelplanering hänger samman.

1 Se aktuell turistkarta på kommunens webbplats.
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1 Inledning
I Upplands-Bro kommuns översiktsplanering
sätts en tydlig inriktning mot hållbart
resande, bland annat genom en utbyggnad
av kommunens gång- och cykelvägnät. En
högre andel gång- och cykeltrafik ger inte bara
miljövinster, utan även ökade förutsättningar
för fysisk aktivitet, vilket bidrar till en
förbättrad folkhälsa. Dessutom ger en lägre
andel biltrafik säkrare, tystare och mer
attraktiva boendemiljöer.
I Upplands-Bro finns goda möjligheter att
utveckla gång- och cykeltrafiken. Avstånden
mellan kommunens tätorter är korta och
längre resor över kommungränserna kan
genomföras delvis till fots eller på cykel om
färdsätten knyts samman med kollektivtrafik.

Bakgrund
I Upplands-Bro kommuns översiktsplanering
sätts en tydlig inriktning mot hållbart
resande och minskat bilberoende, bland
annat genom mål för gång- och cykeltrafikens
utveckling. Enligt översiktsplanen ska
gång- och cykelvägnätet byggas ut, både
för arbetspendling och friluftsliv, samt så
ska de regionala gång- och cykelstråken till
grannkommunerna förbättras.
I översiktsplanen står det också att en
gång- och cykelplan behövs för att planera
nya länkar samt utreda behovet av gångoch cykelförbindelser på landsbygden. I
översiktsplaneringen motiveras satsningar på
gång- och cykeltrafik med miljövinster och
ökad stadsmässighet. Förutom detta bidrar
ökad gång- och cykeltrafik till en förbättrad
folkhälsa eftersom det ger fysisk aktivitet, som
är ett prioriterat område i kommunen.

Andra fördelar är att gång- och
cykelinfrastruktur tar relativt lite plats,
vilket ger en effektiv markanvändning. En
hög andel gång- och cykeltrafik ger säkra,
tysta och attraktiva boendemiljöer. Vidare
är lönsamheten på investeringar i gång- och
cykeltrafik betydligt högre än för investeringar
i andra trafikslag. Slutligen kan gång- och
cykeltrafik anses vara ett mer socialt rättvist
transportmedel än exempelvis bilen eftersom
fler kan cykla och gå än resa med bil. För
barn och ungdomar under 18 år är ofta att
gå och cykla de enda sätten att ta sig fram på
egen hand. I de nationella transportpolitiska
målen är just barns möjligheter att själva
på ett trafiksäkert sätt kunna använda
transportsystemet ett prioriterat område.

Syfte och mål

många fungerar som en inkörsport till att även
välja att gå eller cykla till arbetet. Attraktiva
stråk för fritidscykling och promenader leder
med andra ord sannolikt till en ökad andel
arbetsresor med gång- och cykeltrafik.2
Gång- och cykelplanen behandlar i första
hand det övergripande vägnätet i och mellan
kommunens tätorter, men även framtida
utvecklingsområden, regionala pendlingsstråk
och behovet av gång- och cykelvägar på
landsbygden utreds.

Möjligheter för ökad gångoch cykeltrafik

pendeltågsstationer, centrum, arbetsplatser
och skolor, är ofta kortare än tre kilometer.
Genom att knyta samman gång- och
cykeltrafik med exempelvis kollektivtrafik
kan kombinerade resor underlättas på
längre sträckor.
Det finns idag ett omfattande gång- och
cykelvägnät i kommunens tätorter, även om
behov av kompletteringar finns. Dessutom
är många områden glest bebyggda och det
finns utrymme att anlägga nya gång- och
cykelvägar samt cykelparkeringar i takt med
att kommunen växer. Vackra landskap och
variationsrik natur bidrar till att göra gångoch cykeltrafik attraktivt.

I Upplands-Bro finns stora möjligheter
att utveckla gång- och cykeltrafiken.
Avstånden mellan start- och målpunkter,
såsom bostadsområden respektive

Syftet med gång- och cykelplan är att ge en
helhetssyn över gång- och cykelfrågorna, både
inom Upplands-Bro och de regionala gångoch cykelstråken över kommungränserna.
Gång- och cykelplanen ska fungera vägledande
vid planering och prioritering av gång- och
cykelåtgärder.
Övergripande mål är att skapa ett
sammanhängande, lättframkomligt,
orienterbart, funktionellt och framför allt
trafiksäkert gång- och cykelvägnät i UpplandsBro kommun.

Avgränsning
Tyngdpunkten i gång- och cykelplan
ligger på arbets- och skolresor, men även
gång- och cykeltrafik för motions och
rekreationsändamål tas upp eftersom detta för

Gång- och cykelväg samt stöldsäkra cykelställ vid busshållplatsen underlättar kombinerade resor
med kollektivtrafik.

2 GCM-handbok
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2 Utgångsläge

Målpunkter

Idag finns ett omfattande gång- och
cykelvägnät inom och mellan tättbebyggda
områden i Kungsängen, Tibble, Bro och
Brunna. I nya utvecklingsområden, som
Sylta, Urfjäll och Rättarboda finns behov
av kompletterande stråk. Det finns också
rekreationsstråk. Mälardalsleden är en
cykelturistled som passerar genom kommunen
och det finns även en vandringsled UpplandsBroleden. Vid de flesta större målpunkter
inom kommunen finns cykelparkering, även
om behov av kompletteringar finns.

Även när det gäller gångtrafi k talar man
om ett huvudvägnät och ett lokalvägnät.
Lokalvägnätet utgörs av de ”nödvändiga” vägar
som behövs för att ta sig till aff ärer, skolor,
arbetsplatser och fritidsaktiviteter, medan
huvudvägnätet består av vägar som används
vid promenader, vandringar och joggingturer.
Gångtrafi kanter är mycket känsliga för avstånd
på lokalvägnätet och rör sig inte gärna längre
sträckor. Det lokala vägnätet utgör stommen
i gångvägnätet och bör på ett gent sätt
sammanbinda viktiga start- och målpunkter.4

Kommunen arbetar kontinuerligt med
åtgärder för ökad tillgänglighet och
trafi ksäkerhet i de program som tas fram
årligen. Dessutom har Upplands-Bro under
flera år deltagit i projektet Säkra skolvägar,
vars syfte är att uppmuntra skolbarn att
gå eller cykla till skolan istället för att bli
skjutsade med bil.

Gång- och cykelstråk för motion
och rekreation

Gång- och cykelvägnät
Huvudvägnät- och lokalvägnät
Cykelvägar delas vanligen in i ett huvudvägnät
och ett lokalvägnät, där huvudvägnätet utgör
stommen och binder ihop större målpunkter
såsom tätorter, pendeltågsstationer och
arbetsplatser. På huvudvägnätet färdas
man i regel längre sträckor och med högre
hastigheter. Därför bör huvudvägnätet i
hög grad bestå av friliggande cykelvägar
vars underhåll prioriteras. Lokalvägnätet
utgörs i regel av vägar som ansluter till
huvudvägnätet.3

Gång- och cykelnätet i Upplands-Bro används
även till motion och rekreation. I kommunen
finns idag cykelturistleden Mälardalsleden och
Upplands-Broleden som är en vandringsled.
Gång- och cykelförbindelser saknas däremot
till rekreationsområdena Frölunda, Lillsjön,
Rösaring och Broängarna. Cyklister tvingas
därför ta sig fram i blandtrafi k, oft a på smala
vägar med höga hastigheter och dålig sikt.
Fotgängare kan ta sig till naturreservaten i
kommunen på vandringsleden UpplandsBroleden och till Lillsjön på motionsspår
genom Lillsjöskogen. Dessa stigar är
emellertid inte tillgänglighetsanpassade och är
svåra att ta sig fram på för rullstolsburna och
med cykel eller barnvagn.

Start- och målpunkter
Startpunkter är, som namnet antyder, platser
där resor vanligen börjar, som tätorterna
och andra bostadsområden. Målpunkter är
platser där resor eller delar av resor slutar, som
pendeltågsstationer, arbetsplatser och skolor.

• Tätorter och centrumområden
• Förskolor och skolor
• Arbetsplatser och industriområden
• Pendeltågsstationer och
busshållplatser
• Sevärdheter
• Idrottsplatser och friluftsområden
• Externa handelsområden
• Kyrkor
• Bibliotek
• Regionala mål utanför kommunen
• Badplatser
• Serviceinrättningar & butiker,
utställningslokaler m.fl.
Upplands-Bro växer och vid planering av
gång- och cykelvägar är det viktigt att ta
hänsyn till vilka områden som kommer
att byggas ut i framtiden. I kommunens
översiktsplanering pekas områden väster
och söder om Bro tätort ut som framtida
utvecklingsområden. Aspvik-Ålsta-Ensta,
Rättarboda och Smidö är områden som redan
nu omvandlas från fritidshusområden till
permanentbostadsområden.

Vid de flesta lokala målpunkterna i UpplandsBro finns idag cykelparkeringar, men
antalet platser är inte alltid tillräckliga och
standarden på befintliga parkeringar varierar.
Den allvarligaste bristen är att det inte finns
möjligheter att låsa fast cykeln i cykelramen
vid de flesta befintliga cykelställ. Avsaknaden
av väderskydd och det allmänna skicket
på cykelställen är andra vanliga problem.
Utökning av antal cykelparkeringar behövs, då
kommunen växter och cyklister kommer att
bli fler.
I anslutning till busshållplatser finns endast
ett fåtal cykelställen. För att underlätta
kombinerade resor med cykel och buss
föreslås cykelställ vid busshållplatser i
områden som Aspvik, Sylta, Granhammar
och Råby, där många har långa avstånd till
närmaste busshållplats. Cykelparkeringar
i anslutning till kollektivtrafi kknutpunkter
(pendeltågstation och bussterminal) bör vara
försedda med väderskydd och ska ha möjlighet
att låsa fast cykeln i ramen. I denna cykelplan
föreslås 10 - 15 cykelparkeringsplatser per
100 resenärer.
Vid nya exploateringar ska det finnas cykelställ
med möjlighet att låsa fast cykeln i ramen
och som placeras synligt i nära anslutning
till målpunkten.

Cykelparkering
Cykelparkering är en viktig del av
cykelinfrastrukturen och är betydelsefulla
för att hela cykelresan ska bli en smidig och
positiv upplevelse. Närhet till målpunkter,
möjlighet att låsa fast cykeln med cykelramen,
tillgänglighet till cykelpump, tak, hög
kapacitet och trygghet är de aspekterna som
bör tillgodoses i skapandet av välfungerande
cykelparkeringar.

Cykelställ med möjlighet att låsa fast ramen samt
väderskydd vid Kungsängens station.
3 GCM-handbok
4 GCM-handbok
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Mälardals cykelled
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Vid Kungsängens station har
beläggningsgraden på cykelparkeringen
ibland varit över 100%, alltså fler cyklar
än parkeringsplatser. Därför har
cykelparkeringen kompletterats med
ytterligare cykelparkeringar med ramlås
och väderskydd vid Kungsängens station
och i centrum. Vid Bro station finns
det också cykelparkeringsplatser, men
beläggningsgraden överstiger sällan 80%.

Cykelpumpar
Cykelpumpar ska finnas i anslutning till större
målpunkter, exempelvis pendeltågsstationer,
handelsplatser och centrum.

Detaljutformning
Gång- och cykelstråkens utformning är av stor
betydelse för tillgänglighet, framkomlighet
och trafiksäkerhet. Vad gäller materialval ställs
höga krav på att ytbeläggningen är jämn, men
att den samtidigt ger tillräckligt hög friktion.
Asfalt fungerar utmärkt på både gångoch cykelbanor. Av estetiska skäl används
ofta smågatsten eller betongplattor som
ytbeläggning på gångbanor, vilket medför att
fotgängare väljer att gå på cykelbanan istället. 5
Beläggningsmaterialet på cykelvägarna i
Upplands-Bro är övervägande asfalt.

Gång- och cykelvägarna i Upplands-Bro är
dubbelriktade. Jämförelser i olycksstatistik
mellan Köpenhamn, med enkelriktade
cykelbanor, och Malmö, med dubbelriktade
cykelbanor, visar emellertid att skillnaderna
i antalet olyckor mellan enkel- och
dubbelriktade cykelbanor är mycket små6.

Gång- och cykelbanorna ska utformas så att
de är säkra och framkomliga. I UpplandsBro tillämpas standarden i den tekniska
handboken för huvudcykelstråk samt lokala
cykelstråk. På de regionala stråken används
utformningsstandarden enligt Regional
cykelplan för Stockholms län.

1,9 m

0,75 m
0,7 m

2m
Grundvärden för cykeltrafikanter. Till bredden tillkommer en vingelmån på ca 0,5 m.

Grundvärden för fotgängare.

5 GCM-handbok

6 Cykelansvarig Malmö stad [20101103]
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Två sektioner har tagits fram för att beskriva
god framkomlighet, trafiksäkerhet och
trygghet för gång- och cykeltrafikanter på
ett huvudcykelstråk i Upplands-Bro. Det är
mycket viktigt att nödvändiga avstånd till
sidohinder i form av vägräcken, vägmärken,

belysning, träd och annan möblering
säkerställs. I de fall stöd saknas i den tekniska
handboken ska vägledning sökas i den
regionala cykelplanen, GCM-handbok samt
vägar och gators utformning (VGU).

1m
Körbana

1m

3-4 m

Parkering

Oseparerad gång- och cykelbana.
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2m
Gångbana

Körbana
Möbleringszon
Sidoområde

Sidoområde

1m

Dubbelriktad
cykelbana

1m

Oseparerad
gång- och cykelbana

3,5 m

Sidoområde

Sidoområde
Separerad gång- och cykelbana.

GÅNG- OCH CYKELPL AN MED ÅTGÄRDSFÖRSL AG

15

Trafiksäkerhet, trygghet
och tillgänglighet
Upplands-Bro kommuns arbete med
trafiksäkerhetsfrågor utgår från Nollvisionen,
vilket är ett etiskt ställningstagande att ingen
ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.
Nollvisionen, som är beslutad av riksdagen,
lägger grunden för allt trafiksäkerhetsarbete
i Sverige.
Kommunen arbetar därför kontinuerligt
med trafiksäkerhetsfrågor i samarbete med
bland annat Polisen och Trafikverket. Varje
år tas ett trafik- och tillgänglighetsprogram
för trafiksäkerhetsarbetet fram, med
åtgärder som baseras på inventeringar av
trafikmiljöer, olycksstatistik och synpunkter
från kommunens invånare. En stor del av
åtgärderna rör oskyddade trafikanter, det vill
säga gång- och cykeltrafikanter.
Kommunen arbetar på ett liknande sätt med
tillgänglighetsfrågor, genom inventeringar
av sittplatser, övergångsställen, belysning,
busshållplatser och hinder som orsakar
framkomlighetsproblem för gång- och
cykeltrafikanter. Bristerna som kommer fram
vid inventeringarna åtgärdas kontinuerligt.

Korsningspunkter och
separeringsgrad
Vid kollisioner mellan motorfordon och
oskyddade trafikanter är motorfordonets
hastighet i hög grad avgörande för olyckans
utgång. Eftersom sannolikheten att överleva
en påkörning vid en hastighet på 30 km/h
fortfarande är hög, bör motortrafikens
hastighet aldrig vara högre än så på platser
där motordriven trafik och oskyddade
trafikanter möts.7 Med andra ord kan cykling
ske i blandtrafik längs 30-vägar, medan
cykelfält eller cykelbanor rekommenderas på
40-och 50-vägar, beroende på trafikflödet.
På sträckor med högre hastigheter krävs en
separat cykelbana. Om biltrafikens hastigheter
överstiger 70 km/h bör cykelbanan vara
friliggande, alternativt avskild från biltrafiken
med räcke eller bred skiljeremsa8.
I Upplands-Bro varierar separeringsgraden
från biltrafik med allt från friliggande gångoch cykelvägar med planskilda korsningar
till gång- och cykelbanor som följer
huvudvägnätet och korsar dessa i plan på
cykelpassage eller cykelöverfart.

I Upplands-Bro delar cyklister och gående
på samma vägnät. I tätorterna finns det
gemensamma gång- och cykelbanor samt
gång- och cykelbanor där fotgängare är
separerade från cykel, men inte enbart
cykelbana. En separering mellan fotgängare
och cyklister medför en ökad trygghet för
fotgängare och förbättrad framkomlighet
för cyklister. Vid separation av gående från
cyklister kan olika beläggningsmaterial,
kantstenar eller linjemålningar samt
målade symboler användas för att skilja
trafikantgrupperna åt.9
Gång- och cykelvägnätet i Upplands-Bro
består till stor del av friliggande stråk
med planskilda korsningar, som på senare
år kompletterats med stråk som följer
huvudvägnätet för bil. Fördelen med
friliggande gång- och cykelvägar är att dessa
ger en hög trafiksäkerhet, men flertalet äldre
tunnlar i Upplands-Bro upplevs som trånga

och mörka, vilket försämrar framkomligheten
och trygghetskänslan. Enklare åtgärder så
som en separering mellan trafikslagen, god
belysning och regelbunden siktröjning av
vegetationen minskar dessa problem.
En välplanerad gång- och cykeltunnel
innebär god framkomlighet för gång- och
cykeltrafikanter medan stråken som följer
bilarnas vägnät upplevs ofta som tryggare,
särskilt efter mörkrets inbrott, men kräver
korsningspunkter i samma plan som den
motordrivna trafiken. För att säkerställa
en god trafiksäkerhet bör samtliga gångoch cykelpassager vara hastighetssäkrade
till 30 km/h. Cykelöverfarter ska vara
hastighetssäkrade till 30 km/h.

Övergångsställe med hastighetsdämpande åtgärd i form av ramp.

Vid tunnelmynningen är sikten god och det finns belysning både i och utanför tunneln för att
omgivningen ska upplevas som ljus och trygg .

7 GCM-handbok
8 GCM-handbok

9 GCM-handbok
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Belysning
En väl genomtänkt belysning längs
cykelvägar fyller många funktioner. Ur
ett säkerhetsperspektiv gör god belysning
det möjligt för gående och cyklister att
upptäcka hinder och ojämnheter på
underlaget. Belysningen gör fotgängarna och
cyklisterna synliga för andra trafikanter och
förbättrar orienterbarheten. God belysning
är särskilt viktigt i trafiksäkerhetsmässigt
kritiska punkter, som vid passager, samt vid
platser som upplevs otrygga, som i gångoch cykeltunnlar.
Upplands-Bro kommun arbetar med åtgärder
avseende belysning på gång- och cykelvägar
inom kommunens trygghetsprogram.

Framkomlighet

Orienterbarhet

För att fler ska välja att gå och cykla ställs
stora krav på framkomligheten på gång- och
cykelvägnätet. Hinder, som skymmande
vegetation, gång- och cykelfållor och
avspärrningar vid vägarbeten försämrar
framkomligheten. Sprickor i ytbeläggningen
och andra brister i underhållsarbetet har
samma effekt.

God orienterbarhet är grundläggande för
ett väl fungerande gång- och cykelvägnät.
Orienterbarhet handlar inte bara om
vägvisning, utan också om vägnätets
uppbyggnad och utformning. Ett enkelt och
logiskt uppbyggt vägnät, med gena länkar
mellan start- och målområden, gör det enklare
för gående och cyklister att hitta.

Hinder

I Upplands-Bro är gång- och cykelvägnätet
mestadels logiskt uppbyggt, med gena stråk
mellan start- och målområden. Bristerna i
utformningen finns framför allt i punkter
där de äldre stråken knyter an till de nyare
gång- och cykellänkarna längs bilvägarna.
Nivåskillnader och omvägar förvirrar och
ibland är det otydligt var man som cyklist ska
ta vägen då gång- och cykelvägen övergår till
en gångbana.

På gång- och cykelvägarna kan trafikanterna
stöta på hinder som bommar, betongsuggor,
gång- och cykelfållor, höga kantstenar och
skymmande vegetation. Många hinder är
avsiktligt utplacerade för att hindra biltrafiken,
men försämrar samtidigt gångtrafikanternas
och cyklisternas framkomlighet och utgör
en säkerhetsrisk. Eftersom cyklister inte
gärna vill sakta ner eller stanna är det viktigt
att alla avsiktligt utplacerade hinder på och
i omedelbar närhet till cykelbanor förses
med reflexer.

Vid körbanan finns reflexförsedda grindar för att hindra biltrafik på gång- och cykelbanan.

Vid nyetableringar är det viktigt att prioritera
gena gång- och cykelvägar, så att förvirrande
omvägar undviks.

Vägvisning
En välplanerad vägvisning förbättrar
inte bara orienterbarheten, utan ökar
också trafiksäkerheten och är en utmärkt
marknadsföring för gång- och cykeltrafik.
Grundprinciperna för gång- och
cykelvägvisning är detsamma som för
vägvisning för motortrafik; den ska vara
kontinuerlig och enhetlig, med nya skyltar på
platser där det kan uppstå tvivel om vägval.10 I
många kommuner kompletteras vägvisningen
med orienteringstavlor vid större målpunkter.
I Upplands-Bro finns idag vägvisning
längs med det regionala cykelstråket,
Mälardalsleden och Upplands-Broleden.
Som grund för vägvisningen föreslås
Trafikverkets modell med vägvisare och
avståndstavlor. Vägvisningen föreslås
kompletteras med orienteringstavlor med
kartor vid större cykelparkeringar. I ett
första steg kan orienteringstavlor sättas upp
vid cykelparkeringarna vid kommunens
pendeltågsstationer.

Orange ledmarkering för Upplands-broleden vid Bros pendeltågsstation.

10 GCM-handbok
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Beteendepåverkande
åtgärder
God utformning av trafiksystem och
regelbundet underhåll räcker inte för att
göra gång- och cykeltrafik attraktivt och
trafiksäkert. För att övertyga fler att börja gå
och cykla samt att uppträda korrekt i trafiken
krävs också beteendepåverkande åtgärder.11
Upplands-Bro kommun arbetar med
beteendepåverkande åtgärder inom
kommunens cykelstrategi.

Evenemang och information
Marknadsföring i form av aktiviteter som
”Gå och cykla”-dagar samt information i
broschyrer och på kommunens hemsida
används för att få fler att börja gå och
cykla. Cykelkartor, med information om
hjälmanvändning och råd om hur man bör
uppträda i trafiken, fungerar också som
marknadsföring. För att höja gång- och
cykeltrafikens status är det viktigt att ta alla
tillfällen i akt att uppmärksamma dessa två
trafikslag, exempelvis genom att lyfta fram
nya gång- och cykelstråk och cykelparkeringar
med invigningar och informera på
kommunens hemsida.12

Erfarenheter från andra kommuner visar att
cykeltrafiken ökar kraftigt under perioder då
man satsar mycket på beteendepåverkande
åtgärder, marknadsföring, men efter
satsningarna är risken stor att cykeltrafiken
sjunker till samma nivå som tidigare.
Med andra ord behövs kontinuerliga
beteendepåverkande satsningar och
regelbundna kampanjer för att behålla en hög
andel gång- och cykeltrafik.13
I Upplands-Bro har man gjort flera satsningar
i projektet Säkra skolvägar för att få barn
att cykla och gå till skolan istället för att bli
skjutsade med bil. Att utreda säkra skolvägar är
också ett krav i alla nya detaljplaner för skolor.

11 GCM-handbok
12 Cykelansvarig, Malmö stad [201001103]
13 Trafikplaneringschef Gävle kommun [2010011103]
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Upplands-Bro kommun har cirka 30 000 invånare och är
en växande kommun, både när det gäller invånare och
före
tags
etableringar. Kommunen ligger vid Mälaren,
ungefär två mil nordväst om Stockholm och pendel
tåget tar ungefär 25 minuter till Stockholms central. Här
finns två tätorter, Kungsängen och Bro, och en levande
landsbygd.
Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur
kommunens ska utvecklas. Visionen lyder Ett hållbart
Upplands-Bro – kommunen som ger plats. Hållbarhet
och trygghet är ledord i arbetet.

Version: 2021-05

telefon: 08 - 581  690  00 • e-post: kommun@upplands-bro.se
postadress: Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen
besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
webbplats: www.upplands-bro.se
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Gång- och cykelvägnätet i Upplands -Bro kommun täcker idag stora delar av de
tättbebyggda områdena, men behov av kompletteringar finns. I denna gång - och
cykelplan föreslås bland annat regionala gång - och cykelstråk till
grannkommunerna Järfälla, Håbo och Sigtuna och till nya områden söder om Bro
samhälle.
Åtgärdsförslagen inom Upplands -Bros gång- och cykelplan är avgränsade till
fysiska åtgärder i trafikmiljön. Vissa fysiska åtgärder, exempelvis belysning,
hanteras inom kommunens Trafik- och tillgänglighetsprogram.
Övriga åtgärder återfinns inom cykelstrategin. Exempel på sådana åtgärder är
beteendepåverkande åtgärder, som marknadsföring av gång - och cykeltrafik vid
olika evenemang, information på kommunens webb och satsningar på projekt som
Säkra skolvägar samt mobilitetslösningar, exempelvis lånecykelsystem.

Komplettering av gång- och cykelvägnätet
Gång- och cykelvägnätet i Upplands -Bro täcker stora delar av kommunens
tättbebyggda områden. Det finns emellertid behov av kompletteringar, bland annat
regionala gång - och cykelstråk till grannkommunerna samt förbättrade gång - och
cykelförbindelser till naturreservat och friluftsområden. Se beskrivning och
översiktskarta med åtgärdsförslag på efterföljande sid or.
Numrering

Åtgärd

1

Regional gång- och cykelförbindelse till Sigtuna
kommun

2

Regional gång- och cykelförbindelse till Håbo
kommun

3

Regional gång- och cykelförbindelse till Järfälla
kommun

4

Regional gång- och cykelförbindelse mellan Brunna
verksamhetsområde och Kockbacka

5

Gång- och cykelväg till nya områden söder om Bro
samhälle

6

Gång- och cykelstråk för motion och rekreation

7

Gång- och cykelbana mellan Sandgrind och
Tibblehöjden

8

Binda ihop befintliga GC- vägar där sammanbindning
saknas
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1. Regional gång- och cykelförbindelse till Sigtuna kommun
Längs med väg 840 och väg 269 finns och planeras flera nya verksamhetsområden.
Hästsportanläggningen Önsta gård öppnades 2016. Norr om hästsportanläggningen pågår
arbetet med ett detaljplanen för verksamhets- och logistikområdet Klövberga. På andra sidan
E18 har EON byggt en kraftvärme- och biogasanläggning. De nya verksamheterna ökar
behovet av säkra gång- och cykelförbindelser. En ny gång- och cykelväg föreslås därför mellan
Bro och Sigtuna kommun längs med vägarna 840, 269 och 263. Det finns möjligheter till
samordning med andra projekt, dels med de exploateringar som tidigare nämnts, dels med
utbyggnad av kraftvärmeledningar samt anläggandet av kommunens framtida VA-ledningar
till Håbo-Tibble och Sigtuna kommun.
Projektet kompliceras av att kommunen varken äger marken eller är väghållare för
vägarna 840, 269 ell er 263 som är statliga vägar och förvaltas av Trafikverket.

2. Regional gång- och cykelförbindelse till Håbo kommun
Inom en snar framtid kommer det regionala gång - och cykelstråket att färdigställas
genom Bro. Gående och cyklister som ska vidare mot Håbo kommun hänvisas till
blandtrafik på Enköpingsvägen. Den föreskrivna hastigheten på Enköpingsvägen är
50 km/h genom Bro samhälle och därefter 70 km/h, vilket innebär att detta inte är
trafiksäkert för oskyddade trafikanter. En ny gång - och cykelväg föreslås därför
längs med Enköpingsvägen genom Bro och vidare mot Håbo kommun. Ett
samarbete med Håbo kommun har inletts.
Projektet kompliceras av att kommunen varken är väghållare för Enköpingsvägen
på sträckan mellan Bro samhälle och Håbo kommun eller äger marken. Dock har
Trafikverket inlett diskussion om övertagande av hela sträckan (Håtunavägen och
Enköpingsvägen) mellan trafikplats Bro och kommungränsen mot Håbo.

3. Regional gång- och cykelförbindelse till Järfälla kommun
Kungsängen/Hässelbystråket är en del av det regionala cykelvägnätet som pekas ut
i den regionala cykelplanen. Cykelstråket omfattar cirka 30 kilometer och sträcker
sig mellan Kungsängen i norr och Stockholms stadshus i söder. Cykelstråket går
genom kommunerna Upplands -Bro, Järfälla och Stockholm.
I Upplands-Bro har cykelstråket sin början vid Kungsängen station. Därefter löper
cykelstråket utmed Enköpingsv ägen fram till Stäketbron innan det passerar
kommungränsen till Järfälla. Sträckan är cirka 3,5 kilometer. Sträckan uppfyller
inte standarden för regionala cykelstråk, enligt den regionala cykelplanen. Järfälla
har påbörjat arbetet med regional cykelförbin delse fram till kommungränsen till
Upplands-Bro kommun. Merparten (Trafikverket) ska finansiera till 100% av
statliga bidrag för den här sträckan där huvudsakligen är statlig väg.
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4. Regional gång- och cykelförbindelse mellan Brunna
verksamhetsområde och Kockbacka
Idag finns gång - och cykelbanor längs med de större vägarna i de nya delarna av
verksamhetsområdet. I och med utökningen av verksamhetsområdet och för att
knyta samman de område förslås en regional gång - och cykelväg mellan Brunna
och Bro (Trafikplats-Kockbacka). Denna bör samordnas med byggnade av bilväg på
samma sträckning.

5. Gång- och cykelväg till nya områden söder om Bro samhälle
Söder om Bro samhälle planeras flera nya områden med bostäder, skolor, förskolor
och annan service. Närmast Bro pend eltågsstation planeras Trädgårdsstaden, som
ska inrymma cirka 1000 bostäder. Väster om Trädgårdsstaden, vid Jursta, pågår
utbyggnad av omkring 130 bostäder. Söder om Trädgårdsstaden planeras området
Tegelhagen, med cirka 2000 nya bostäder. Dessutom pågår d etaljplanearbete för
att möjliggöra ytterligare bostäder på Ådöhalvön.
De nya bostadsområdena kommer att öka behovet av en gång - och cykelväg vidare
från Rättarboda mot Ådö skog samt Smidö. Dessutom föreslås en gång - och
cykelbana längs Rösaringvägen mellan Tegelhagen och Jursta område .
Utbyggnaden av gång- och cykelvägar planeras att samordnas med de tidigare
nämnda exploateringsprojekten.
Upplands-Bro äger idag en del mark vid Kvista och Ådö skog, men är inte
väghållare för Rösaringvägen från Rättarboda.

6. Gång- och cykelstråk för motion och rekreation
I Upplands-Bro finns flera naturreservat och friluftsområden som kan vara
intressanta mål för rekreations - och motionscykling samt vandringar och
promenader.
Möjligheterna att anlägga en gång - och cykelbana till Lejondals naturreservat på de
sträckor där detta saknas föreslås utredas. Kommunen är väghållare för
Lejondalsvägen och Hällkanavägen samt äger omgivande mark på delar av sträckan.
Vidare föreslås en utredning av möjligheterna att anlägga en gång - och cykelbana
till Naturreservatet Frölunda. Här är Upplands -Bro väghållare för
Lennartsnäsvägen och Frölundavägen, men vägområdet är smalt och kommunen
äger inte den omgivande marken, vilket gör markfrågan komplicerad. En annan
svårighet är att skapa en trafiksäker gång- och cykelbana genom tunneln under
järnvägen som endast är 6,5 meter bred.
I naturreservat råder vanligtvis förbud mot att gräva i marken. Detta innebär att
det på sträckan som går genom naturreservatet kan krävas dispens från
reservatsföreskrifterna. En gång- och cykelväg inom ett naturreservat ska gärna
anpassas till naturen, istället för tvärtom. Ett gott exempel är den nya gångvägen
till Lejondals naturreservat via Kungsängens golfbana. Den gångvägen är
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grusbelagd och slingrar sig fram mellan träden för att åstadkomma minsta möjliga
påverkan på naturen.

7. Gång- och cykelbana mellan Sandgrind och Tibblehöjden
Många barn som bor i bostadsområdet Sandgrind går i Lillsj öskolan men saknar i dagsläget
en gång- och cykelväg, vilket medför att gångtrafikanter genar mellan bostadshusen i södra
delen av Tibblehöjden för att ta sig till skolan.
Kommunen har i samråd med de boende utrett möjliga lösningar, men har inte hittat e tt
ekonomiskt rimligt alternativ som uppfyller de krav på tillgänglighet som kommunala
gång- och cykelvägar har. Vidare utredning föreslås.

8. Binda ihop befintliga gång- och cykelvägar där sammanbindning
saknas
Gång- och cykelvägnätet ska binda samman kommunens viktigaste målpunkter såsom
tätorternas centrum, skolor, större arbetsplatser, butiker, kollektivtrafik, mm.
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KARTOR
För aktuell information avseende gång - och cykelinfrastrukturen i Upplands -Bro
kommun hänvisas till webbplatsen för Nationella vägdatabas (NVDB).
Föreliggande bilaga innehåller följande kartor:
• Översikt över befintliga gång - och cykelvägar i Uppla nds-Bro kommun
• Befintliga gång- och cykelvägar i tätorten Bro respektive Kungsängen
• Målpunkter i tätorten Bro respektive Kungsängen
• Cykelparkering i tätorten Bro respektive Kungsängen
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