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Sammanfattning
I maj 2014 inventerades 53 kilometer av Helsingfors stads cykelvägnät i syfte att studera
framkomligheten. Totalt har sju sträckor studerats och dessa har cyklats fem gånger tur och
retur med GPS och filmkamera. Insamlad GPS-data och filmer har analyserats i ett
analysprogram speciellt framtaget för analys av framkomlighet för cykel.
För varje sträcka har statistik tagits fram avseende ett antal parametrar så som restid,
genomsnittlig hastighet, standardavvikelse, medianhastighet, 85:e percentilen, antal stopp,
fördröjningstid m.m. Ett PM som beskriver framkomligheten har tagits fram för respektive
sträcka. Denna rapport ger en översiktlig sammanställning av de framkomlighetsproblem som
har identifierats.
Studien visar att staden har en varierande cykelinfrastruktur som till stora delar är
underdimensionerad och med bristande kontinuitet. Cyklisterna prioriteras sällan i
korsningspunkter och de många trafiksignalerna utgör ett stort framkomlighetsproblem.
På många avsnitt saknas fungerande separering mellan cyklister och fotgängare. Trafikanterna
får samsas på en alltför begränsad yta och konflikter uppstår ofta, framförallt i de centrala
delarna av staden.
På många platser finns hinder i cykelbanorna. Det handlar om vägskyltar, signalstolpar, räcken,
träd och väderskydd vid busshållplatser som placerats mitt i cykelbanan.
Cykelbanorna är också på flera avsnitt i dåligt skick med trasig och ojämn beläggning vilket gör
cyklingen obekväm. Kantstenar är sällan anpassade för cyklister och är därför onödigt krångliga
att passera.
Fordon står ofta uppställda i cykelbanan och vägarbetsområden kan vara besvärliga då det ofta
saknas omledning för cykeltrafiken.
Vägvisning saknas i hela nätet och utan lokalkännedom är det svårt att orientera sig.
Studien visar också att det finns många trafiksäkerhetsproblem i cykelinfrastrukturen. Här
handlar det främst om platser där cyklister och motorfordon möts. Hastighetssäkringar saknas i
stor utsträckning vilket medför risk för allvarliga personskador vid eventuella kollisioner mellan
cyklister och motorfordon. Smala cykelbanor och otydlig separering mellan cyklister och
fotgängare utgör också en risk för kollisioner. Bristande underhåll av cykelvägnätet och hinder
som finns i cykelbanorna är andra riskfaktorer.
Vid analys av framkomligheten för de studerade sträckorna har följande identifierats:


Medelhastigheten för cyklisterna som deltog i studien var 18,6 km/h



Cyklisternas önskade genomsnittliga hastighet (85:e percentilen) var 25,4 km/h



Cyklisterna tvingas i genomsnitt till 1,1 stopp per kilometer



I genomsnitt tvingas cyklisterna till 25 sekunders stopptid per kilometer
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1. Inledning
Precis som i de flesta europeiska städer ökar antalet cyklister i Helsingfors och staden arbetar
aktivt med att förbättra förutsättningarna för cykeltrafiken. Ökad framkomlighet, minskad
trängsel och en säkrare trafikmiljö för cyklister ökar cykelns attraktivitet relativt övriga trafikslag
vilket är en av förutsättningarna som krävs för en överflyttning till ett mer hållbart resande. Det
har saknats kunskap om framkomligheten i Helsingfors cykelvägnät på nätnivå och därför har
en studie av framkomligheten genomförts i samarbete med Sweco TransportSystem under
2014.
Studien har beställts av Hanna Strömmer på Helsingfors stad. Marek Salermo har i sin roll som
cykelplanerare även medverkat med önskemål om studiens innehåll och genomförande.
Projektledare hos Sweco TransportSystem har varit Oskar Malmberg. I arbetsgruppen från
Sweco har även Louise Bergström, Krister Iskasson och Ulf Troeng medverkat.

1.2 Syfte
Syftet med framkomlighetsstudien har varit att analysera cykelinfrastrukturens kvalité för att få
en bild av trafiksituationen ur en cyklist perspektiv. Framkomligheten på några av de viktigaste
stråken i stadens cykelvägnät har analyserats i syfte att besvara frågorna:





Hur flyter trafiken?
Var uppstår konflikter?
Finns det kontinuitet i stråken?
Är det enkelt att hitta rätt väg?

Syftet har vidare varit att identifiera problempunkter där det finns behov av att förbättra
trafiksäkerhet eller framkomlighet. Tanken är också att studien ska kunna användas till ”föreefterstudier” för att analysera effekterna av att bygga nytt. Före- efterstudier kan visa hur stora
tidsvinsterna av olika typer av åtgärder blir. Kunskap kring restidsvinster kan bli viktiga
argument för att finansiera och prioritera åtgärder i cykelinfrastrukturen.

1.3 Läsanvisning
Resultatet av studien presenteras i två typer av dokument.
1. Resultaten av de sträckvisa framkomlighetsanalyserna sammanfattas och presenteras på
en övergripande nivå i denna rapport. En analys för hela nätet som studerats presenteras
och skillnader mellan sträckor belyses. Rapporten ger också en generell beskrivning av de
vanligaste typerna av framkomlighetsproblem som identifierats i studien.
2. Varje studerad sträcka presenteras dessutom i ett PM innehållandes information om den
geografiska sträckningen, statistik som beskriver framkomligheten i form av medelhastighet,
standardavvikelse, medianhastighet, 85:e percentilen, antal stopp och fördröjningstid. I
varje PM finns också en sammanställning av de framkomlighetsproblem som identifierats i
samband med inventeringarna och efterföljande analys av GPS-data och hastighetsprofiler.
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2. Metod
2.1 Datainsamling
53 kilometer av Helsingfors cykelvägnät har inventerats av cyklister som utrustas med video och
GPS. Med hjälp av utrustningen har färdvägen dokumenteras och loggats. Stråken valdes ut av
Helsingfors stad. Stråken cyklades fem gånger i vardera riktningen under slutet av maj 2014.
För att fånga maxvolymer av cyklister och fotgängare valdes den tidpunkt på året då
cykeltrafiken är som mest intensiv. Datainsamling genomfördes dagtid under såväl
rusningstrafik som lågtrafik
Stråken ligger inom en fem kilometer radie från stadens centrum och motsvarar vanliga sträckor
för arbetspendlare som har sin arbetsplats i centrum eller Pasila. Stråken leder i huvudsak från
de yttre delarna av staden in mot centrum. Stråken utgörs också av sträckningar där stadens
cykelplanerare önskar förbättringar av cykelinfrastrukturen. Målsättningen har varit att studien
ska ge en heltäckande bild av Helsinfors stads viktigaste cykelstråk.
Cyklister rekryterades internt hos konsulten som genomförde studien. Två personer har samlat
in data på de olika sträckorna. Cyklisterna har olika fysiska förutsättningar och använder olika
typer av cyklar. Det finns därmed en variation i hur snabbt de olika personerna cyklar. För att
det ska gå att analysera insamlad data har varje cyklist haft ansvar för sina egna sträckor. I
tabell 1 visas sträckornas längd samt vilken cyklist som cyklade respektive sträcka.
Sträcka
Mannerheimvägen
Gustav Vasas väg, Tavastvägen, Sturegatan och
Helsingegatan
Böle – Centrum via Nordeskiöldsgatan
Enås – Hertonäs via centrum
Tavastvägen, Sörnäs strandväg, cykelbanor i centrum och
Baana
Munksnäs – Vik via Böle
Åggelby – Centrum

Cyklist
1
1
2
2
2
1
2

Längd ca
5,5 km
5 km
6 km
13 km
6 km
9,5 km
8 km

Tabell 1. Inventerade sträckor

2.2 Utrustning
Vid inventeringen användes digitala filmkameror av modellen GoPro Hero 3. Kameramodellen
valdes för att den är enkel att montera och använda samtidigt som den filmar med hög kvalitet.
Det är t.ex. möjligt att plocka ut högupplösta stillbilder ur filmerna, något som kan vara till fördel i
det vidare arbetet.
Cyklisternas färdväg dokumenterades med hjälp av GPS-loggern Globalsat BT-Q1000XT som
är stryktålig med bra batteritid och lagringskapacitet.
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2.3 Analys av data
Insamlad GPS-data och videofilmer har analyserats med hjälp av det analysprogram som togs
fram i samband med en liknande framkomlighetsstudie åt Stockholms stad 2009.
Analysprogrammet sammankopplar GPS-data och film och presenterar detta på karta.
Analysprogrammet presenterar även en rad olika parametrar som beskriver den aktuella resan:


Restid – Start- och sluttid



Avstånd (m) – Total sträcka i meter



Genomsnittlig hastighet (km/tim) – Genomsnittlig hastighet för hela resan



Standardavvikelse (km/tim) - En viktig parameter som indikerar om det är stora
variationer i hastigheten. Varierar hastigheten långt över och under medelvärdet ger det
en hög standardavvikelse.



Medianhastighet (km/tim) – Medianhastigheten visar vilken hastighet som
storlekmässigt ligger i mitten av all insamlad data för resan. Hälften av restiden har gått
i lägre hastighet än medianhastigheten och hälften av restiden i högre hastighet.



85:e percentilen (km/tim) – 85 procent av restiden har cyklisten haft en lägre hastighet
än 85:e percentilen. Detta värde antas ligga nära den hastighet cyklisten hade valt om
inga ytter faktorer hade påverkat färden.



Högsta hastighet (km/tim) – Den högsta uppnådda hastigheten under hela resan. Det
kan vara ett enskilt tillfälle som endast varar några sekunder.



Antal stopp (antal) – Det totala antalet stopp under resan.



Längsta stopp (sekunder) – Den längsta tiden som cyklisten vid ett enskilt tillfälle står
stilla.



Fördröjningstid (sekunder) – Beräknas genom att jämföra den aktuella hastigheten i
varje punkt med genomsnittshastigheten de senaste 100 meterna. Fördröjningstiden är
den totala tid som cyklisten befunnit sig i lägre hastighet jämfört med de senaste 100
meterna. Fördröjning uppstår vid olika typer av framkomlighetsproblem i cykelvägnätet
men också vid nödvändiga inbromsningar, i uppförsbackar och i motvind etc.



Stopptid (sekunder) – Totalt antal sekunder som cyklisten stått still.



Stopptid av hela resan (%) – Total stopptid i % av hela restiden.



Andel tid under resan som understiger medelhastighet (%) – Andel tid av hela
restiden som cyklisten har en hastighet som är lägre än genomsnittlig hastighet, dvs.
vid inbromsning, stopp eller annat som hindrar cyklistens framkomlighet.



Genomsnittlig fördröjning (sekunder/km) – Genomsnittlig fördröjningstid per kilometer
över hela resan. Måttet visar hur många sekunder som cyklisten anses vara fördröjd per
kilometer. En jämförelse kan vara att en kilometer tar 2 minuter och 24 sekunder att
cykla vid en genomsnittlig hastighet på 25 km/tim.
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2.4 Upplevda framkomlighetsproblem
Cyklisterna har även dokumenterat de framkomlighetsproblem som de upplevt på de
inventerade sträckorna. Denna dokumentation utgör en mer subjektiv analys där cyklisterna kan
uppmärksamma problem som inte uppmärksammas i GPS-analysen. Det kan vara mindre
problem, som ofta är enkla att åtgärda, som enbart innebär mindre hastighetsanpassningar men
som helhet upplevs som betydande framkomlighetsproblem sett över hela sträckan. Exempelvis
kan det handla om hinder i cykelbanan eller avsnitt där cykelbanan är smal och där det är svårt
att mötas eller köra om andra cyklister. Andra exempel kan vara avsnitt där det är svårt att hitta
rätt väg eller där cykelbanan är i dåligt skick med skador och ojämnheter.

2.5 Osäkerhet
Vid inventering i täta stadsmiljöer kan GPS-utrustningen ibland ha svårt att få tillräckligt bra
satellitsignal på grund höga byggnader vilket ger något sämre noggrannhet i lägesangivelsen.
Signalen har även störts i direkt närhet till spårbunden trafik. För att undvika problem i största
möjligaste mån användes 4 GPS-enheter vid varje inventering och den enhet som hade bäst
lägesangivelser valdes ut för vidare analys. Vid en av inventeringarna på sträcka 5 hade alla
GPS-enheter dålig lägesangivelse och data för den specifika inventeringen har därför sorterats
bort ur materialet som användes för vidare analys.
Sammantaget bedöms GPS-data som samlats in under studien hålla tillräckligt hög kvalité för
att analysresultaten ska kunna anses tillförlitliga.
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3. Resultat
3.1 Analys av enskilda stråk
Varje stråk har studerats enskilt och analysen för de sju stråken presenteras i olika PM. Varje
PM innehåller följande:


Inledning med en beskrivning av sträckans geografiska sträckning



Parametervärden som beskriver varje genomförd resa



Hastighetsprofiler som ger en grafisk presentation av genomförd resa.



Dokumentation av upplevda framkomlighetsproblem

Tabellen nedan visar ett exempel på de parametervärden som presenteras. Två tabeller finns
med i varje PM, en för varje riktning. De parametrar som finns i tabellen beskrivs mer ingående i
kap 2.
Statistik
Restid (mm:ss)
Sträcka (m)
Genomsnittlig hastighet (km/h)
Standardavvikelse (km/h)
Medianhastighet (km/h)
85:e percentilen (km/h)
Högsta hastighet (km/h)
Antal stopp
Längsta stopp (sek)
Fördröjningstid (sek)
Stopptid under resan (sek)
Andel stopptid under resan (%)
Andel tid där hastigheten
understiger snitthastighet (%)
Genomsnittlig fördröjning (sek/km)

Medel
22:43
5828
15,4
6,6
18,1
23,6
34,9
15
63
473
324
24

22:29
5909
15,8
7,2
16,4
23,1
31,9
17
76
426
352
26

20:46
5854
16,9
7,6
19,7
25,7
47,5
14
63
424
301
24

23:26
5600
14,3
6,3
19,0
24,0
32,5
15
55
567
393
28

24:09
6004
14,9
6,0
17,9
23,0
31,4
15
60
507
314
22

22:43
5771
15,3
5,8
17,8
22,5
31,2
13
63
439
262
19

43
81

54
72

46
72

38
101

42
84

36
76

Tabell 2. Exempel på tabell med statistik
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Insamlade resor

Hastighetsgraferna som visas är resultatet av en insamlad tur och motsvarar en representativ
resa längs sträckan. Det går att använda graferna, som också kopplas till karta och film i
analysprogrammet, för att analysera stopp och andra framkomlighetsproblem. I figuren nedan
visas ett exempel på en hastighetsgraf och de parametrar som kan utläsas:

Figur 1. Exempel på graf, hastighet (km/h) i relation till tid (min).

A. Stopp, vanligen trafiksignal eller korsning
B. Fördröjning/inbromsning utan stopp men som påverkar framkomligheten. Ofta är detta
ett problem som relativt enkelt kan åtgärdas.
C. Cyklistens önskade fart; sträcka utan fördröjning
D. Nedförsbacke som ger hög hastighet
Den sista delen av PM:et är en sammanställning av identifierade framkomlighetsproblem.
Framkomlighetsproblemen redovisas med text och bilder över de aktuella platserna.

3.2 Analys av hela cykelvägnätet
De studerade sträckorna har analyserats på nätnivå för att urskilja variationer i framkomligheten
mellan olika sträckor. Analysen visar om enskilda stråk utmärker sig i jämförelse med
cykelvägnätet som helhet. Följande nyckeltal studeras på nätnivå:


Antal stopp per kilometer



Stopptid per kilometer



Medelhastighet



Standardavvikelse (hastighet)



85:e percentilen (hastighet)

3.2.1 Stopp
De allra flesta stopp uppstår vid korsningspunkter. Utformningen av korsningspunkten och val
av reglering påverkar hur långt stoppet blir. Detta är den typ av framkomlighetsproblem som
påverkar cyklisterna i störst utsträckning. Att tvingas stanna innebär en stor kraftansträngning
för cyklisten. En cyklist som färdas i 20 km/tim och tvingas bromsa in till stillastående och
därefter trampa upp till 20 km/tim förbrukar lika mycket energi som en cyklad sträcka på
omkring 80 – 100 meter (Why Bicyclists Hate Stop Signs). Det är därför viktigt att
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korsningspunkter utformas på sådant sätt att cyklistens framkomlighet prioriteras före
motorfordonstrafiken.
I tabellen nedan presenteras en sammanställning av stopptid och antal stopp per kilometer på
de olika stråken. I tabellen redovisas ett medelvärde för båda riktningarna för varje stråk.
Tabell 3. Översikt stopptid och antal stopp

Sträcka

Stopptid/km
(sekunder)

Antal stopp/km

Mannerheimvägen
Gustav Vasas väg, Tavastvägen, Sturegatan och
Helsingegatan
Böle – Centrum via Nordeskiöldsgatan
Enås – Hertonäs via centrum
Tavastvägen, Sörnäs strandväg, cykelbanor i
centrum och Baana
Munksnäs – Vik via Böle
Åggelby – Centrum

35,0

1,46

37,0
45,5
24,5

Totalt medel för alla inventerade sträckor

26,9
19,6
1,2
25,0

Stockholmsstudie 2013*

19,1

1,62
2,54
1,16
1,62
0,48
0,06
1,1
0,8

*Under 2013 genomfördes en liknande studie i Stockholm där 184 km av stadens cykelvägnät inventerades.

Av tabellen kan det tydligt utläsas att sträckan Böle – Centrum via Nordenskiöldsgatan har
längst stopptid och flest antal stopp per kilometer. De sträckor som går genom de centrala
delarna av staden har alla långa stopptider och många stopp. Fem av sträckorna har fler än ett
stopp per kilometer.
Sträckorna som går utanför centrum utmärker sig åt det andra hållet, med få stopp och korta
stopptider. På sträckan Åggelby – Centrum möter cyklisten i genomsnitt bara 0,06 stopp per
kilometer med en stopptid av endast 1,2 sekunder per kilometer. Sträckan Munksnäs - Vik har
också få stopp men ett par särskilt besvärliga trafiksignaler drar upp stopptiden ändå.
De allra flesta stopp utgörs av trafiksignaler. Inventeringen ger inte en fullständig bild av
fördröjningstiderna vid varje enskild trafiksignal eftersom antalet resor är för litet för att ge
statistiskt säkra resultat. Inventeringen ger dock en bild av omfattningen av problemet för hela
cykelvägnätet. På de 53 kilometer som inventerats möter cyklisten i genomsnitt 60,1 stopp med
en total stopptid på drygt 22 min. Det motsvarar 13 % av den totala restiden.
På den värst drabbade sträckan, Centrum – Böle via Nordenskiöldsgatan, finns 26 trafiksignaler
och vid en inventering hade cyklisten en stopptid som motsvarade 28 % av restiden.
En jämförelse med resultaten från den studie som genomfördes i Stockholm 2013 visar att det
är fler stopp och längre stopptider i Helsingfors. Det är dock svårt att dra några långtgående
slutsatser kring skillnaderna eftersom stråken skiljer sig mycket åt även inom de båda studierna.
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3.2.2 Medelhastighet, Standardavvikelse och 85:e percentilen
Medelhastigheten påverkas i stor utsträckning av cyklisternas fysiska förutsättningar och val av
cykel. Värdena bör därför inte användas för att jämföra framkomligheten på olika sträckor.
Standardavvikelsen och 85-percentilen ger däremot en indikation på omfattningen av
framkomlighetsproblemen längs sträckorna. Måtten visar i vilken omfattning cyklisten inte kan
hålla sin normala, eller önskade, hastighet, vilket kan utläsas genom jämförelse mellan
medelhastighet, standardavvikelse och 85:e percentilen.
I tabellen nedan presenteras en sammanställning av medelhastighet, standardavvikelse och
85:e percentilen för varje sträcka.
Tabell 4. Översikt medelhastighet, standardavvikelse och 85:e percentil

Sträcka

Medelhast.
(km/h)

1. Mannerheimvägen
2. Gustav Vasas väg, Tavastvägen,
Sturegatan och Helsingegatan
3. Böle – Centrum via
Nordeskiöldsgatan
4. Enås – Hertonäs via centrum
5. Tavastvägen, Sörnäs strandväg,
cykelbanor i centrum och Baana
6. Munksnäs – Vik via Böle
7. Åggelby – Centrum

17,1
17,4
16,8
18,4

Totala inventerade sträckan

18,1
19,7
22,3
18,6

Stockholmsstudie 2013*

20,3

Standardavv. 85:e percentilen
(km/h)
(km/h)
6,1
24,1
8,3
6,9
6,7
6,3

25,9
24,7
25,3

6,5

24,5
26,5
26,9
25,4

7,5

27,7

5,7
5,6

*Under 2013 genomfördes en liknande studie i Stockholm där 184 km av stadens cykelvägnät inventerades.

Av tabellen kan det utläsas att cyklisten har lättare att hålla önskad hastighet på stråken som
går utanför de centrala delarna av staden. Sträckorna Munksnäs – Vik och Åggelby – Centrum
har lägre standardavvikelse och mindre differens mellan medelhastighet och 85:e percentilen än
övriga sträckor. Det bör dock noteras att skillnaderna mellan stråken är relativt små.
En jämförelse med resultaten från den studie som genomfördes i Stockholm 2013 visar att
medelhastigheten är något lägre i Helsingfors. På grund av cyklisternas olika fysiska
förutsättningar och val av cykel är det dock svårt att dra några långtgående slutsatser kring
skillnader i medelhastighet.
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4. Identifierade framkomlighetsproblem
I detta avsnitt redogörs för generella framkomlighetsproblem som identifierats i samband med
inventering och analys. 11 typiska framkomlighetsproblem har identifierats. För varje problemtyp
föreslås ett antal åtgärder.

4.1 Bristande kontinuitet
Helsingfors cykelvägnät uppvisar en mängd olika utformningsvarianter och separeringsformer;
enkelriktade cykelbanor, kombinerade och dubbelriktade gång- och cykelbanor,
blandtrafiksträckor och friliggande oseparerade gång- och cykelvägar. Variationen skapar ett
otydligt trafiksystem med bristande kontinuitet som gör det svårt för cyklisterna att hitta rätt väg
och förstå hur samspelet med andra trafikanter är tänkt att fungera. Det gör det även svårt för
övriga trafikantgrupper att förstå och förutse cyklisters aggerande. Problem med bristande
kontinuitet finns i hela cykelvägnätet.

Figur 2. Otydlig trafiksituation där cykelbanan upphör i korsningen.

Förslag till åtgärder





Förtydligad vägvisning
Tydligare vägmarkering
Utbyggnad av hela stråk
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4.2 Trafiksignaler
Det största framkomlighetsproblemet i Helsingfors cykelvägnät utgörs av de många
trafiksignalerna. Fordonstrafikens framkomlighet har prioriterats före cykeltrafiken vilket fått till
följd att cyklisterna tvingas till onödiga stopp vid många trafiksignaler. Detektering av cykeltrafik
är ovanligt vilket gör att cyklisterna ofta får vänta på grön signal trots att det inte finns några bilar
i närheten.
På vissa sträckor finns grön våg för biltrafiken som ställer till problem för cyklisterna eftersom de
inte kan cykla i samma hastighet som bilarna. Konsekvensen blir att cyklisterna snarare möter
en röd våg där det är vanligt att efterföljande signal visar rött när cyklisten kommer fram.
Passager av gator med spårvägstrafik är extra problematiska då både biltrafikens och
spårvagnens framkomlighet prioriterats före cykeltrafiken. Ofta kan delar av passagen visa grönt
men den första signalen visa rött så att det inte går att korsa gatan.
Även vid passager av korsande gator i det lokala bilvägnätet som saknar trafiksignaler tvingas
cyklisterna till hastighetsanpassningar eftersom motorfordonstrafiken har företräde.

Figur 3. Trafiksignal med slussning där den närmsta signalen visar rött.

Förslag till åtgärder







Detektering av cyklister
Förgrönt – cyklister ges grön signal strax före fordonstrafiken
Omvänd prioritering – cyklister och gående ges mer gröntid
“Grön våg” för cyklister – signalerna ställs efter cyklisternas hastighet
Slussning tas bort i möjligaste mån
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4.3 Konflikter med fotgängare
Samspelet med övrig trafik fungerar ibland dåligt p.g.a. avsaknad av fungerande separering
mellan trafikslagen och ibland även bristande hänsyn trafikanter emellan. Trafikytorna har
fördelats så att cykel- och gångtrafikanter ofta får samsas på trånga utrymmen med konflikter
och trängsel som följd. En stor del av cykelvägnätet utgörs av kombinerade gång- och
cykelvägar med otydlig eller otillräcklig separering mellan cyklister och fotgängare. Ofta är gångoch cykelvägen så smal att det är svårt att passera gående utan att anpassa hastigheten. Mest
problematsikt är de centrala delarna av cykelvägnätet där många fotgängare och cyklister rör
sig.

Figur 4. Smal gång- och cykelbana.

Förslag till åtgärder




Förstärkt vägmarkering
Separering genom skilda material på cykelbana och gångbana
Breddning av gång- och cykelbanor där det är möjligt
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4.4 Trängsel och underdimensionerade cykelbanor
På många avsnitt i cykelvägnätet är cykelbanorna så smala att det är svårt att mötas eller att
cykla förbi långsammare cyklister. Detta får till följd att de långsammaste cyklisterna sätter
takten för övriga cyklister. Vid möten tvingas cyklisterna att anpassa farten för att undvika
kollisioner. Om hinder finns placerade i eller i närhet till cykelbanan blir utrymmet ännu mindre.
En koncentration av cyklister uppstår i de avsnitt där det är trångt, där omcyklingsmöjlighet
saknas, samt i anslutning till korsningspunkter. Mest problematiskt är de centrala delarna av
cykelvägnätet där många cyklister rör sig. Trängsel är i stor utsträckning ett subjektivt intryck.
Restiden påverkas genom sänkt hastighet men trängsel påverkar även upplevelsen genom att
det krävs ökad uppmärksamhet för att undvika olyckor.

Figur 5. En koncentration av cyklister uppstår vid trafiksignalerna.

Förslag till åtgärder




Förstärkt vägmarkering som tydligt visar om cykelbanan är enkelriktad eller dubbelriktad
Breddning av cykelbanor där det är möjligt
Större magasin vid trafiksignaler så att cyklisterna kan vänta på grön signal utan att
blockera hela cykelbanan
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4.5 Hinder i cykelbanor
Det finns stora brister i detaljutformningen i Helsingfors cykelvägnät med mängder av hinder i
cykelbanorna. Vägskyltar, signalstolpar, träd, räcken och andra hinder står ofta utplacerade mitt
i cykelbanan utan någon som helst markering som uppmärksammar cyklisterna på hindren. Vid
möten och omkörningar är hindren extra problematiska då cyklisterna ofta har
uppmärksamheten riktad åt ett annat håll. Det enskilda hindret kanske inte påverkar
framkomligheten i någon större grad med det samlade antalet hinder i cykelbanorna begränsar
framkomligheten eftersom cyklisterna tvingas till ständiga inbromsningar och
hastighetsanpassningar. Problemen med hinder i cykelbanan finns i hela cykelvägnätet.

Figur 6. Stolpar som står placerade i cykelbanan utgör risk för kollisioner och tvingar cyklisterna
att anpassa farten.

Förslag till åtgärder




Hinder i cykelbanan tas bort
Stolpar för vägskyltar och trafiksignaler placeras utanför cykelbanan och förses med en
“arm” om de hamnar för långt ifrån körbanan
Hinder som inte går att ta bort markeras med vägmarkering och skylt för att varna
cyklisterna
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4.6 Busshållplatser
Det finns ett stort antal busshållplatser i, eller i direkt närhet, till cykelbanorna runt om i
Helsingfors. Hållplatsutformningen är sällan anpassad för att underlätta samspelet mellan
cyklister, fotgängare och resenärer som väntar på bussen. Väderskydd kan stå placerade mitt i
cykelbanan med risk för påkörning eller kollisioner mellan cyklister och fotgängare. Oftast har
cykelbanorna smalnats av vid hållplatserna för att ge utrymme för väderskydden. Där många
trafikanter samsas om ytorna borde cykelbanorna snarare breddas för att underlätta
framkomligheten och samspelet mellan trafikanterna. Problemet med bristfälliga
hållplatsutformningar finns i hela cykelvägnätet.

Figur 7. Bristfällig hållplatsutformning med risk för konflikter mellan cyklister och fotgängare.

Förslag till åtgärder




En principlösning för busshållplatsutformning bör utarbetas
Hållplatserna byggs om enligt utformningsprincipen
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4.7 Låg körkomfort
Körkomforten på cykelbanorna är ibland dålig på grund av skadad beläggning. Asfalten kan ha
sprickor, hål och ojämnheter. Vid passager av gator finns ofta höga kantstenar som är
besvärliga att cykla över. På vissa avsnitt utgörs beläggningen av gatsten som gör cyklingen
obekväm och som i värsta fall kan leda till omkullkörningar. Problemet med låg körkomfort finns
i hela cykelvägnätet men är mest påtagligt i de centrala delarna av staden där det finns många
avsnitt med gatsten.

Figur 8. Smågatsten lämpar sig inte som underlag för cyklister.

Förslag till åtgärder





Cykelbanor asfalteras
Beläggningsskador åtgärdas så fort de upptäcks
Kantsten sänks till gatunivå vid passager för att underlätta överkörning
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4.8 Otydlig vägmarkering
Vägmarkeringen som ska hjälpa trafikanterna att förstå hur de ska placera sig på gång- och
cykelbanorna är på många platser i så dåligt skick att de snarare utgör ett problem än fungerar
som stöd. Ibland har gångbanesymboler målats rakt över cykelbanesymboler. På vissa platser
är det svårt att veta om cykelbanan övergått i en trottoar eller gångbana då cykelsymbolerna
plötsligt upphör men utan att det finns gångbanesymboler utmarkerade. Problemet med otydlig
vägmarkering finns i hela cykelvägnätet.

Figur 9. Otydlig vägmarkering som gör det svårt för trafikanterna att veta hur de ska placera sig.

Förslag till åtgärder





Utnött vägmarkering tas bort och ersätts av ny
Cykelsymboler används för att visa om cykelbanan är enkelriktad eller dubbelriktad
Regelbunden översyn av gång- och cykelvägnätet för att upptäcka liknande brister
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4.9 Fordon i cykelbanor
Runt om i staden står fordon ofta parkerade i cykelbanorna. Bilar och lastbilar blockerar vägen
och tvingar cyklisterna att sakta in för att ta sig förbi. Regelverket som ger fordonsförare
möjlighet att stanna i cykelbanorna för att lasta och lossa varor är problematiskt eftersom det
ger en tydlig signal till trafikanterna om vilket transportslag som är prioriterat. Problemet med
fordon som parkerar i cykelbanor finns i hela cykelvägnätet.

Figur 10. Fordon som står parkerade i cykelbanan hindrar framkomligheten.

Förslag till åtgärder





Platser där det ofta förekommer parkerade fordon i cykelbanan fredas genom pollare
som hindrar fordon från att komma upp på cykelbanan
Polisiär kontrollfunktion för att stävja otillåten parkering på cykelbanor
Upprätta lastzoner
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4.10 Vägarbeten
Vid vägarbeten i, eller i anslutning till, cykelbanor saknas ofta lösningar för omledning av
cykeltrafiken. Cyklisterna får många gånger lösa situationen på egen hand genom att cykla på
gångbanor, i blandtrafik eller vid sidan av cykelbanan för att ta sig förbi arbetsområdet.
Utrymmet bredvid arbetsområdet är ofta mycket begränsat vilket leder till trängsel och konflikter.
Ibland är själva arbetsområdet dåligt markerat vilket kan leda till att cyklister kör in i maskiner,
byggmaterial, eller i värsta fall, ner i grävda gropar. Problemet med bristfällig omledning vid
vägarbeten är generellt för hela cykelvägnätet.

Figur 11. Vägarbeten mitt i cykelbanan utan förvarning eller lösning för omledning av cykeltrafiken.

Förslag till åtgärder




Principer för omledning av cykeltrafik vid vägarbeten bör utarbetas
Omledning av gång- och cykeltrafik ska vara ett krav för att få påbörja arbete i gångoch cykelbanan.
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4. 11 Avsaknad av vägvisning
Stora delar av Helsingfors cykelvägnät saknar vägvisning vilket gör det svårt att hitta rätt väg
utan lokalkännedom eller karta. På de få platser där det finns vägvisning är den svår att
uppfatta på grund av att skyltarna är små och placerade så att de är svåra att upptäcka. På
vissa platser behövs vägvisning inte bara för att cyklisterna ska hitta till ett visst resmål utan
även för att de ska förstå hur cykelstråket fortsätter. Särskilt viktigt är det på platser där
utformningen skiftar, exempelvis när stråket byter från en enkelriktad cykelbana på ena sidan
vägen till en dubbelriktad cykelbana på den andra sidan vägen. Andra platser där det är svårt
att hitta rätt väg är på friliggande cykelvägar där det inte finns någon väg eller gata att
orienteras sig efter.

Figur 12. Utan vägvisning är det svårt att veta vart cykelvägarna leder.

Förslag till åtgärder



En vägvisningsplan för Helsingfors cykelvägnät bör utarbetas
Vägvisning anläggs enligt vägvisningsplanen
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5. Slutsatser
Analysen av Helsingfors cykelvägnät visar att trafiksignaler som inte är anpassade för
cykeltrafiken är det största framkomlighetsproblemet. . Cyklisterna tvingas till i genomsnitt 60
stopp på de 53 kilometer som inventerades. Det innebär att cyklisterna står helt still oftare än en
gång per kilometer eller ca 13 % av restiden. Flest antal stopp uppstår utmed de sträckor som
går längs de mest trafikerade bilvägarna. Som mest noterades stopptider motsvarande 28 % av
den totala restiden.
Framkomlighetsproblem finns i alla delar av cykelvägnätet men har olika karaktär beroende på
var de återfinns. Cykelvägnätet i Helsingfors präglas av 11 typiska framkomlighetsproblem:


Bristande kontinuitet



Trafiksignaler som inte är anpassade för cykeltrafiken



Trängsel och konflikter med fotgängare



Underdimensionerade cykelbanor



Hinder i cykelbanor



Busshållplatser med bristande utformning



Låg körkomfort



Otydlig vägmarkering



Fordon som står uppställda i cykelbanor



Vägarbeten utan omledning av cykeltrafiken



Avsaknad av vägvisning

5.1 Fortsatt arbete
Det insamlade materialet; GPS-data, filmer och analyser, kan användas som underlag för att
förstå de problem som finns utmed en sträcka. Filmerna kan tillsammans med
analysprogrammet ge en pedagogisk bild av hur det är att färdas utmed en viss sträcka.
Materialet kan också betraktas som en del av en ”före-/efterstudie” som kan användas vid
uppföljning av framkomligheten i cykelvägnätet och rekommendationen är därför att följa upp
studien kontinuerligt för att se hur framkomligheten i cykelvägnätet utvecklas.

5.2 Åtgärdsprogram
Ett åtgärdsprogram bör utarbetas i syfte att prioritera åtgärder för att förbättra framkomligheten i
cykelvägnätet. Studien visar på allvarliga brister inom ett flertal områden och arbetet med att
åtgärda problemen bör ske parallellt för alla typer av problem. För några av problemområdena
behöver principer, handböcker och planer utarbetas innan fysiska åtgärder kan utföras.
Principer är viktiga för att skapa kontinuitet i utformningen. Andra typer av problem är mer enkelt
åtgärdade. Oavsett om problemen är enkelt avhjälpta eller inte bör arbetet inledas skyndsamt.
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Enkelt åtgärdade problem


Åtgärder av trafiksignaler



Borttagande av hinder



Åtgärder av beläggningsskador och kanter



Förstärkt vägmarkering

Åtgärder som kräver utformningsprinciper, handböcker och planer


Kontinuerliga stråk – cykelplan



Principer för breddning av cykelbanor – utformningshandbok och cykelplan



Principer för separering mellan cyklister och fotgängare – utformningshandbok och
cykelplan



Principer för hållplatsutformning – utformningshandbok och cykelplan



Fordon i cykelbanan – sammarbete med trafikpolis



Cykelvägvisning – cykelvägvisningsplan



Principer för omledning av cykeltrafik vid vägarbeten – teknisk handbok

24 (24)
RAPPORT

PM

2014-08-20

Mannerheimvägen
Den inventerade sträckan går längs Mannerheimvägen från korsningen med Vichtisvägen/
Skogsbackavägen in till centrum och korsningen med Södra Esplanaden. På sträckan mellan
Grejusgatan och Helsingegatan följer stråket parallellgatan Idrottsgatan. Den inventerade
sträckan är ca 5,5 kilometer enkel väg.
Dubbelriktade cykelbanor finns på stora delar av sträckan men cyklisterna tvingas till ett antal
sidbyten av Mannerheimvägen där cykelbanor saknas. Vid inventeringen cyklades cykelbanan
på den västra sidan i riktning söderut och cykelbanan på den östra sidan i riktning norrut.
Dubbelriktad cykelbana finns på båda sidor Mannerheimvägen på sträckan mellan
Vichtisvägen/Skogsbackavägen och Grejusgatan. Cykelbanan är separerad från gångbanan
genom målad linje och symboler alternativt genom en skiljeremsa med smågatsten och träd.
Vid Stockholmsgatan gjordes ett sidbyte av Mannerheimvägen i riktning söderut för att
underlätta vidare passage till Grejusgatan. Vid Grejusgatan hänvisas cyklisterna, via cykelbanor
på vardera sidan av gatan, till en cykelbana som följer parallellgatan Idrottsvägens östra sida
fram till Helsingegatan där stråket återansluter till Mannerheimvägen via Paavo Nurmis väg.
Cykelbanan längs Idrottsvägen och Paavo Nurmis väg är tydligt åtskild från gångbanan genom
en skiljeremsa med smågatsten och på vissa avsnitt med träd.
Från Helsingegatan ner till Cygnaeusgatan är cyklisterna hänvisade till en dubbelriktad
cykelbana på den östra sidan vägen. Cykelbanan är även här tydligt åtskild från gångbanan
genom en rad smågatsten och symboler.
Söder om Cygnaeusgatan finns dubbelriktade cykelbanor på båda sidor av vägen fram till
Lönnrotsgatan. Vid inventering gjorde ett sidbyte här i riktning söderut. På den västra sidan
gatan saknas separering mellan cyklister och fotgängare på sträckan ner till Riksdagshuset.
På resterande del av sträckan är cykelbanorna tydligt separerade från gångabanorna på båda
sidor om vägen. Antingen genom en rad smågatsten och symboler eller genom olika beläggning
där cykelbanan är asfalterad och gångabanan belagd med plattor.
På sträckan mellan Lönnrotsgatan och Södra Esplanaden saknas möjligheter för cyklister att
färdas på den östra sidan vägen. Vid inventeringen gjordes därför två sidbyten av
Mannerheimvägen i riktning norrut.
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Figur 1. Sträckan - geografisk översikt
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Sträckan har inventerats av en cyklist utrustad med video och GPS. Sträckan cyklades fem
gånger i vardera riktningen. Datainsamlingen genomfördes 26-28 maj 2014.
Insamlad GPS-data och videofilmer har därefter analyserats med hjälp av det analysprogram
som togs fram i samband med en liknande framkomlighetsstudie åt Stockholms stad 2009.
Analysprogrammet sammankopplar GPS-data och film och presenterar på karta var den
aktuella filmsekvensen är inspelad. Analysprogrammet presenterar även en rad olika
parametrar som beskriver framkomligheten längs den aktuella sträckan. Nedan presenteras
parametervärden för den aktuella sträckan. En tabell och en hastighetsprofil presenteras för
vardera riktningen.

Tabell 1. Riktning Norrut

Statistik

Restid (mm:ss)
Sträcka (m)
Genomsnittlig hastighet (km/h)
Standardavvikelse (km/h)
Medianhastighet (km/h)
85:e percentilen (km/h)
Högsta hastighet (km/h)
Antal stopp
Längsta stopp (sek)
Fördröjningstid (sek)
Stopptid under resan (sek)
Andel stopptid under resan (%)
Andel tid där hastigheten
understiger snitthastighet (%)
Genomsnittlig fördröjning
(sek/km)

Medel

Insamlade resor

18:50
5490
17,6
5,9
20,1
24,1
31,5
8
35
308
162
14

16:53
5443
91,4
5,6
20,7
24,9
34,9
4
27
226
58
6

19:14
5543
17,3
5,7
21,0
24,5
29,1
5
52
339
143
12

19:17
5520
17,2
6,2
18,5
23,4
31,8
12
32
310
254
22

21:01
5584
15,9
6,1
19,5
22,9
29,0
12
36
385
228
18

17:43
5363
18,2
5,7
20,6
24,7
32,9
7
30
280
127
12

35

38

23

48

32

33

56

42

61

56

69

52

Figur 2. Graf över hastighet (km/h) och tid (min)
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Tabell 2. Riktning mot centrum

Statistik

Restid (mm:ss)
Sträcka (m)
Genomsnittlig hastighet (km/h)
Standardavvikelse (km/h)
Medianhastighet (km/h)
85:e percentilen (km/h)
Högsta hastighet (km/h)
Antal stopp
Längsta stopp (sek)
Fördröjningstid (sek)
Stopptid under resan (sek)
Andel stopptid under resan (%)
Andel tid där hastigheten
understiger snitthastighet (%)
Genomsnittlig fördröjning
(sek/km)

Medel

20:09
5572
16,6
6,3
19,5
24,2
31,4
9
62
378
226
19

20:37
5443
15,9
6,4
20,4
24,5
28,9
8
110
435
244
20

20:18
5569
16,5
6,7
18,3
23,2
31,9
9
60
352
222
18

19:17
5520
17,2
6,2
18,5
23,4
31,8
12
32
310
254
22

20:01
5621
16,9
6,6
20,4
25,6
35,2
8
61
410
214
18

20:33
5709
16,7
5,6
19,7
24,2
29,2
10
46
385
197
16

39

34

44

48

36

34

68

80

63

56

73

67

Figur 3. Graf över hastighet (km/h) och tid (min)
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Insamlade resor

Sammanfattning av framkomlighetsproblem
Framkomligheten längs sträckan påverkas i stor grad av de många trafiksignalerna. Cyklisterna
möter inte mindre än 18 trafiksignaler i riktning mot centrum och 17 trafiksignaler i riktning
norrut. I de centrala delarna kommer trafiksignalerna mycket tätt och restiden kan på en kort
sträcka variera flera minuter beroende på om signalerna visar rött eller grönt. Särskilt
problematiska är passagerna över Korpasbackavägen, Sanitärgatan, Grejusgatan,
Nordenskiöldsgatan, Helsingegatan, Norra Järnvägsgatan, Simonsgatan samt passagerna över
Mannerheimvägen där cykelbanan byter sida av vägen.
Kontinuiteten längs sträckan är dålig med ett antal sidbyten av Mannerheimvägen och
cykelbanans utformning varierar med många olika separationsformer. På vissa avsnitt saknas
separering mellan cyklister och fotgängare.
I de centrala delarna av stråket, mellan Södra Esplanaden och Mannerheimtorget, är det
problematiskt att ta sig fram med cykel på grund av de många interaktionerna med
gångtrafikanter, bilar och spårvagnar. Norr om Mannerheimtorget blir det enklare att ta sig fram
då cykelbanan är separerad från bilvägen och antalet gångtrafikanter är färre. Norr om
korsningen Mannheimervägen/Helsingegatan tunnar det ut lite mer med cykeltrafik och från
Grejusgatan och norrut är det relativt få cyklister. Generellt sett är cykelbanan smal och det är
problematiskt med möten på cykelbanan, speciellt ifall det samtidigt går gångtrafikanter precis
bredvid cykelbanan.
Längs sträckan finns många busshållplatser med olycklig utformning och risk för kollisioner
mellan cyklister och fotgängare. Stolpar, träd och andra hinder finns på många platser
placerade i cykelbanan och utgör risk för påkörning. De många hindren påverkar också
framkomligheten då cyklisterna tvingas att hålla en lägre hastighet för att undvika påkörning.
Speciellt vid möten och omkörningar kan utrymmet bli begränsat om det finns hinder i
cykelbanan.
Vägvisning saknas och utan lokalkännedom eller karta är det svårt att hitta rätt väg.
Nedan följer en redogörelse för de problem som identifierats längs sträckan.
Mannerheimvägen norrut:
Cykelbana saknas mellan Södra Esplanaden och Norra Esplanaden och cyklisterna tvingas till
en omväg; först behöver Mannerheimvägen korsas vid övergångsstället från den östra till den
västra sidan, cykla ett kvarter norrut i motsatt riktning mot rekommenderad cykelriktning och
sedan återigen korsa Mannerheimvägen. Detta innebär en förlängning av restiden på 1-2 min.
Se figur nedan.
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Figur 4. Mannheimvägen – omväg.

På den västra sidan av vägen är cykelbanan smal och krokig och det finns stolpar och hinder i
cykelbanans närhet. Ett väderskydd skymmer sikten och möten blir komplicerade när cyklister
kommer från ”fel håll”.

Figur 5. Västra sidan Mannheimvägen, skymd sikt.
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Det är trångt om utrymme vid möten, särskilt vid trafiksignalerna då cyklisterna samlas upp i
grupper.

Figur 6. Trångt på många platser utmed gatan.

Det gäller att vara koncentrerad med bilar, cyklister och fotgängare runt omkring. Färden genom
centrum är allt annat än behaglig…

Figur 7. Många trafikanter i rörelse.
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Cyklister till höger och vänster…

Figur 8. Cyklister i olika riktningar.

Passager över stenlagda gator med spårväg innebär låg körkomfort för cyklister. Vid vått väglag
finns risk att halka omkull på de hala ytorna.

Figur 9. Risk för hala spår.
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Mellan Brunnsgatan och Postgatan finns en busshållplats där bussen stannar mitt i cykelfältet,
vilket innebära att cyklister tvingas ut i bilkörfältet för att köra om stillastående buss.

Figur 10. Busshållplats mitt i cykelfältet.

Vid Postgatan upphör cykelbanan abrupt och cyklisterna tvingas upp på trottoaren – precis på
den plats där fotgängare står och väntar på att få gå över Mannheimervägen.

Figur 11. Cykelbanan upphör vid Postgatan.
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Övergångsstället över Mannerheimvägen mellan Mannerheimtorget och Arkadiagatan är
problematiskt eftersom gångtrafikanterna ofta står på cykelbanan och väntar på grön signal.
Dessutom finns här en signalstolpe mitt i cykelbanan med risk för påkörning.

Figur 12. Här saknas utrymme för fotgängare som väntar vid övergångstället.

Mellan Mannerheimtorget och Musikhuset finns en ramp ner mot en gång- och cykeltunneln.
Vägmarkering finns bara för cykelbana som går ner till tunneln.

Figur 13. Otydligt var cyklister ska ta vägen.
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Söder om Musikhuset finns flera stolpar placerade i cykelbanan med risk för påkörning.

Figur 14. Stolpar i cykelbanan.

Vid möten finns inte mycket utrymme och cyklisterna måste bromsa in.

Figur 15. Smalt och risk för kollision vid möte.
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Ett ögonblick av oaktsamhet och olyckan kan vara framme.

Figur 16. Risk för kollisioner vid möte mellan cyklister.

Platsen utanför Musikhuset är ambitiöst gestaltad men tyvärr är beläggningen inte alls lämpad
för cykling. Körkomforten på de vassa gatstenarna är inte bra.

Figur 17. Beläggning som påverkar körkomforten negativt.
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I höjd med Finlands Nationalmuseum, finns fler stolpar placerade i cykelbanan.

Figur 18. Stolpar i cykelbanan.

Fler stolpar i höjd med Cygnaeusgatan. Utrymme för att vänta på grön signal saknas och
cykelbanan kan bli ockuperad.

Figur 19. Stolpar i cykelbanan och det saknas utrymme att vänta på grönt vid övergångstället.
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Utrymmet för omkörning vid samtidigt möte med fotgängare är väldigt trångt och det finns en
ständig risk för kollisioner.

Figur 20. Risk för kollision vid omkörning eftersom det är smalt och räcke på ena sidan.

Ännu en hållplats med olycklig utformning. Här vid Norra Hesperiagatan.

Figur 21. Hållplats i cykelbanan och det saknas tillräckligt utrymme för busshållplatsen.
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Och en till vid Dunckergatan.

Figur 22. Ännu en busshållplats med olycklig utformning.

Vid passagen av Helsingegatan blir det ofta trångt när många cyklister samlas vid rödljuset.

Figur 23. Trångt och många cyklister.
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Efter passage av Helsingegatan syns vägvisning för gång- och cykeltrafikanter dåligt då skylten
är placerad långt ifrån korsningen. Det är svårt att se hur cykelstråket fortsätter efter korsningen.

Figur 24. Otydlig utformning.

Vid hörnet Grejusgatan/Mannerheimvägen är cykelbanan väldigt smal och delas dessutom av
gångbanan utan separering. Mötande cyklister hamnar väldigt nära fordonstrafiken.

Figur 25. Smal cykelbana.
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Vid busshållplatsen mellan Läkaregatan och Topeliusgatan är risken för konflikt med
gångtrafikanter stor. Väderskyddet är olyckligt placerat och skymmer sikten och utgör en risk för
påkörning.

Figur 26. Stor risk för konflikter vid busshållplatsen.

Norr om Lärkträdsvägen är cykelbanan mycket smal och möten är komplicerade.

Figur 27. Smal cykelbana och svårt att mötas.
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Vid busshållplatsen mellan Lärkträdsvägen och Tillkalänken är väderskyddet placerat bakom
cykelbanan och risken för konflikter med resenärer är stor.

Figur 28. Cykelbana mellan väderskydd och busshållplats.

Norr om Tilkkalänken finns ytterligare en busshållplats med olyckligt utformning.

Figur 29. Busshållplats med begränsat utrymme.
18 (18)
PM

Norr om Koroisvägen återfinns denna hållplats med direkt olämplig utformning. Risken för
kollisioner mellan cyklister och fotgängare är överhängande.

Figur 30. Busshållplats i cykelbanan.

Nästa hållplats finns vid Ruskovägen. Risk för kollisioner som på alla andra hållplatser…

Figur 31. Risk för kollisioner vid busshållplatsen.
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Mannerheimvägen söderut:
Söder om Vichtisvägen finns stolpar placerade i körbanan med risk för påkörning.

Figur 32. Stolpar i cykelbanan.

Söder om Korpasbackavägen går cykelbanan i en s-kurva runt en stolpe.

Figur 33. Skarp kurva runt en stolpe.
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Busshållplatsen vid Tilkka är olyckligt utformad med väderskyddet placerat mitt i cykelbanan.
Risk för kollisioner mellan cyklister och bussresenärer föreligger.

Figur 34. Skymd sikt vid väderskyddet.

Busshållplatsen söder om Granvägen är olämpligt utformad med väderskyddet placerat bakom
cykelbanan. Resenärer som kliver av bussen hamnar mitt i cykelbanan.

Figur 35. Cykelbana mellan busshållplats och väderskydd ger stor risk för kollisioner.
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Stolpe mitt i cykelbanan vid Stockholmsgatan.

Figur 36. Risk för påkörning av stolpe och konflikt med fotgängare.

Passagen över Mannerheimvägen i höjd med Stockholmsvägen har refuger med höga kanter
vilket gör det onödigt krångligt att korsa vägen.

Figur 37. Kantsten försvårar cyklisternas framkomlighet.
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Även passagen över Läkaregatan har höga kantstenar.

Figur 38. Kantsten för att komma upp på cykelbana.

Liksom passagen över Nordenskiöldsgatan.

Figur 39. Kantsten för att komma upp på cykelbanan.
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Kantstensparkering utan skyddszon mot cykelbanan längs Idrottsvägen. Här finns risk för att
bildörrar slås upp utan förvarning framför cyklister.

Figur 40. Kantstensparkering med risk för dörruppslag.

I höjd med Hagasundsparken finns tre reklamskyltar uppsatta mellan vägbanan och
cykelbanan. Kanten av reklamskyltarna ligger precis intill cykelbanan med risk för påkörning.

Figur 41. Reklamskylt står nära cykelbana.

24 (24)
PM

Höga kantstenar vid passage av Mannerheimvägen i höjd med Cygnaeusgatan försvårar
framkomligheten för cyklisterna.

Figur 42. Kantsten för att ta sig upp på cykelbanan.

Separering mellan gång- och cykelbana saknas mellan Cygnaeusgatan och infarten till
Riksdagshuset. Här uppstår ofta konflikter då trafikanterna inte vet var de ska placera sig.

Figur 43. Separering mellan fotgängare och cyklister saknas.
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Stolpe i cykelbanan med risk för påkörning i höjd med Nationalmuseum.

Figur 44. Stolpe i cykelbanan.

Ytterligare en stolpe i cykelbanan. Runt Nationalmuseum är det mycket folk i rörelse och det är
inte alltid cyklisterna kan vara uppmärksamma på hinder i cykelbanan.

Figur 45. Stolpe i cykelbanan.
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Efter passage av Auroragatan smalnar gång- och cykelbanan plötsligt till hälften och kläms in
mellan stolpar och pollare. Här uppstår ofta konflikter eftersom det är så trångt om plats.

Figur 46. Otydlig utformning.

Det är många fotgängare i rörelse och avsaknaden av en separat cykelbana är tydlig.

Figur 47. Trångt och det saknas separering mellan fotgängare och cyklister.
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Vid passage av Norra Järnvägsgatan är cykelbanan mycket smal och det är svårt för två
cyklister att mötas.

Figur 48. Cykelbanan är smal.

Övergångsstället över Mannerheimvägen mellan Arkadiagatan och Mannerheimtorget är
problematiskt för cyklister att passera eftersom gångtrafikanterna ofta står på cykelbanan och
väntar på att gå över gatan.

Figur 49. Fotgängare väntar I cykelbanan på att gå över vid övergångställe.
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Precis efter ovan nämnda övergångsställe står en lyktstolpe placerad i höger kant av
cykelbanan, vilket gör cykelbanan väldigt smal i den lilla högerkurvan.

Figur 50. Stolpe i cykelbanan.

Vid övergångsstället över Arkadiagatan sitter trafiksignalen olämpligt långt in på Arkadiagatan.
Om det står en buss vid övergångsstället så skyms hela signalen.

Figur 51. Signalen skymd.
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Vid korsningen Mannerheimvägan/Simonsgatan är det alltid mycket folk i rörelse och det
uppstår ofta situationer där fotgängare plötsligt kliver ut i cykelbanan.

Figur 52. Fotgängare i cykelbanan.

Vid passagen över Simonsgatan är cykelbanan inklämd mellan två stolpar och det är svårt för
cyklister att mötas.

Figur 53. Cykelbanan smal och inklämd mellan två stolpar.
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Passager över stenlagda gator med spårväg innebär låg körkomfort för cyklister. Vid vått väglag
finns risk att halka omkull på de ytorna.

Figur 54. Spåren korsas diagonal och det finns risk att fasta eller halka.

Mellan Simonsgatan och Bulevarden är cykelbanan väl avgränsad från gång- och biltrafik, men
det finns en mängd stolpar, träd och reklamskyltar som står väldigt tätt intill cykelbanan, särskilt
på höger sida i färdriktning söderut.

Figur 55. Flera stolpar, träd och skyltar begränsar cyklisternas yta.
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Utanför Scandic Marski finns två tvära kurvor avgränsade med pollare. Cyklistens anspråk på
god framkomlighet har förbisetts och platsen är besvärlig att passera, särskilt vid möten.

Figur 56. Tvära kurvor.

Mellan Lönnrotsgatan och Bulevarden finns en busshållplats med olycklig utformning.
Väderskyddet har placerats i cykelbanan med risk för påkörning. Väderskyddet skymmer sikten
för både cyklister och fotgängare och det finns risk för kollisioner mellan cyklister och resenärer
som kliver av bussen.

Figur 57. Tvära kurvor vid busshållplats.
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2014-08-20

Gustav Vasas väg, Tavastvägen, Sturegatan och Helsingegatan
Den inventerade sträckan går från Anneberg och Forsbyvägen till Tölöviken och
Mannerheimvägen. Stråket följer Gustav Vasas väg, Tavastvägen, Sturegatan och
Helsingegatan. Dubbelriktade cykelbanor finns på båda sidor av vägen på stora delar av
sträckan. Vid inventeringen cyklades cykelbanan på den sydöstra sidan i riktning norrut och
cykelbanan på den nordvästra sidan i riktning söderut. Den inventerade sträckan är ca 5
kilometer enkel väg.
På sträckan mellan Forsbyvägen och Sturegatan finns en dubbelriktad cykelbana som följer
Gustav Vasas vägs och Tavastvägens västra sida. Cykelbanan är separerad från gångbanan
genom målad linje och symboler. På den östra sidan växlar stråket mellan en friliggande gångoch cykelbana som är grusad och saknar separering, lokalgator utan cykelinfrastruktur och
cykelbana separerad från gångbana genom målad linje och symboler.
Längs Sturegatan finns dubbelriktade cykelbanor på båda sidor vägen mellan Tavastvägen och
Backasgatan. Väster om Backasgatan saknas cykelbana på vägens norra sida. Cykelbanorna
längs Sturegatan är separerade från gångbanorna genom målad linje och symboler.
Längs Helsingegatan finns dubbelriktade cykelbanor på båda sidor vägen men här cyklades
endast cykelbanan på den södra sidan av vägen för att underlätta färden söderut. På sträckan
mellan Sturegatan och Fågelsångsvägen är cykelbanan separerad från gångbanan genom
målad linje och symboler. På sträckan förbi Tölöviken är cykelbanan och gångbanan helt
separerade genom en grönremsa. Sista biten ner till Mannerheimgatan är cykelbanan
separerad från gångbanan genom en rad smågatsten.
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Figur 1. Sträckan - geografisk översikt
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Sträckan har inventerats av en cyklist utrustad med video och GPS. Sträckan cyklades fem
gånger i vardera riktningen. Datainsamlingen genomfördes 26-28 maj 2014.
Insamlad GPS-data och videofilmer har därefter analyserats med hjälp av det analysprogram
som togs fram i samband med en liknande framkomlighetsstudie åt Stockholms stad 2009.
Analysprogrammet sammankopplar GPS-data och film och presenterar på karta var den
aktuella filmsekvensen är inspelad. Analysprogrammet presenterar även en rad olika
parametrar som beskriver framkomligheten längs den aktuella sträckan. Nedan presenteras
parametervärden för den aktuella sträckan. En tabell och en hastighetsprofil presenteras för
vardera riktningen.
Tabell 1. Riktning mot centrum

Statistik

Restid (mm:ss)
Sträcka (m)
Genomsnittlig hastighet (km/h)
Standardavvikelse (km/h)
Medianhastighet (km/h)
85:e percentilen (km/h)
Högsta hastighet (km/h)
Antal stopp
Längsta stopp (sek)
Fördröjningstid (sek)
Stopptid under resan (sek)
Andel stopptid under resan (%)
Andel tid där hastigheten
understiger snitthastighet (%)
Genomsnittlig fördröjning
(sek/km)

Medel

Insamlade resor

16:39
4891
17,7
8,7
19,8
26,5
39,6
8
59
334
167
17

17:08
4877
17,1
7,1
19,5
26,8
39,7
8
73
374
175
17

15:48
4886
18,6
6,1
20,4
25,7
36,6
5
64
263
73
8

17:28
4893
16,8
9,9
18,9
25,8
40,0
11
49
365
209
20

17:47
4911
16,6
9,8
18,0
25,6
42,6
11
50
377
209
20

15:05
4889
19,5
10,7
22,4
28,8
39,1
6
61
293
171
19

39

40

39

39

42

36

68

77

54

75

77

60

Figur 2. Graf över hastighet (km/h) och tid (min)
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Tabell 2. Riktning ut från centrum

Statistik

Restid (mm:ss)
Sträcka (m)
Genomsnittlig hastighet (km/h)
Standardavvikelse (km/h)
Medianhastighet (km/h)
85:e percentilen (km/h)
Högsta hastighet (km/h)
Antal stopp
Längsta stopp (sek)
Fördröjningstid (sek)
Stopptid under resan (sek)
Andel stopptid under resan (%)
Andel tid där hastigheten
understiger snitthastighet (%)
Genomsnittlig fördröjning
(sek/km)

Medel

17:21
4943
17,2
7,9
20,5
25,3
31,5
8
47
336
196
19

18:45
4901
15,7
6,5
21,5
26,6
31,4
8
44
463
280
25

17:27
4906
16,9
6,1
20,6
25,5
30,2
8
47
352
184
18

15:24
5092
19,8
9,1
21,7
26,4
33,3
7
43
231
128
14

16:51
4936
17,6
8,6
19,5
24,5
29,9
11
41
284
153
15

18:20
4883
16,0
9,1
19,0
23,4
32,6
6
59
351
237
22

39

42

39

40

43

31

68

94

72

45

58

72

Figur 3. Graf över hastighet (km/h) och tid (min)
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Insamlade resor

Sammanfattning av framkomlighetsproblem
Längs Helsingegatan förekommer relativt mycket cykel- och gångtrafik och trängsel uppstår ofta
på detta avsnitt. Trafiken är glesare längre ut från stadskärnan. Det är lite färre cyklister längs
Sturegatan och längs Tavastvägen och Gustav Vasas väg tunnar trafiken ut ytterligare och det
uppstår sällan trängsel.
De stopp som uppstår utmed sträckan utgörs främst av trafiksignaler. I riktning norrut passeras
15 trafiksignaler och i riktning söderut 16 signaler. Särskilt problematiska är trafiksignalerna vid
korsningarna Helsingegatan/Sturegatan, Borgågatan, Sturegatan/Backasgatan samt
Hermanstads Strandväg - vid dessa trafiksignaler tvingas cyklisterna ofta till långa väntetider.
Fördröjningar uppstår på ett flertal platser på grund av dålig kontinuitet och smala sektioner där
cyklisten måste samsas om utrymmet med fotgängare. Stolpar, träd och andra hinder finns på
många platser placerade i cykelbanan och utgör risk för påkörning. De många hindren påverkar
också framkomligheten då cyklisterna tvingas att hålla en lägre hastighet för att undvika
påkörning. Utrymmet ka bli begränsat om det finns hinder i cykelbanan, speciellt vid möten och
omkörningar .
Längs sträckan finns även många busshållplatser med olycklig utformning och risk för
kollisioner mellan cyklister och fotgängare.
Nedan följer en redogörelse för de problem som identifierats längs sträckan:
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Riktning norrut: Öster om Mannerheimvägen finns en busshållplats med olycklig utformning.
Väderskyddet har placerats i cykelbanan med risk för påkörning. Väderskyddet skymmer sikten
och det finns risk för kollisioner mellan cyklister och resenärer som kliver av bussen (figur 4).

Figur 4.

Direkt öster om infarten till Operan står ett träd i kanten av cykelbanan med risk för påkörning
(figur 5).

Figur 5.
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I höjd med Tallbackavägen finns ett övergångställe där fotgängarna ofta ställer sig på
cykelbanan i väntan på att få korsa Helsingegatan (figur 6).

Figur 6.

Längs Helsingegatan mellan tunneln under järnvägen och passagen av Sturegatan är en
vägskylt placerad i cykelbanan med risk för påkörning (figur 7).

Figur 7.
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Vid passagen av Sturegatan är två signalstolpar placerade mitt i cykelbanan med risk för
påkörning (figur 8).

Figur 8.

Vid Sturegatans början står en stolpe och ett elskåp mitt i gång- och cykelbanan (figur 9).

Figur 9.
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I början av Sturegatan finns en busshållplats med olycklig utformning. Väderskyddet har
placerats i cykelbanan med risk för påkörning. Väderskyddet skymmer sikten för både cyklister
och fotgängare och det finns risk för kollisioner mellan cyklister och resenärer som kliver av
bussen. På bilden syns hur två fotgängare precis har gått ut i cykelbanan (figur 10).

Figur 10.

Strax söder om Wallinsgatan står en signalstolpe i cykelbanan med risk för påkörning (figur 11).

Figur 11

9 (22)
PM

Norr om Wallinsgatan finns en busshållplats med olycklig utformning. Väderskyddet har
placerats bakom cykelbanan vilket gör att resenärer som ska av och på bussen hamnar mitt i
cykelbanan (figur 12).

Figur 12

Söder om Kalliolabrinken står ett träd i cykelbanan med risk för påkörning (figur 13).

Figur 13
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Norr om Alexis Kivis gata finns en busshållplats med olycklig utformning. Väderskyddet har
placerats bakom cykelbanan vilket gör att resenärer som ska av och på bussen hamnar mitt i
cykelbanan (figur 14).

Figur 14

I höjd med Elimägatan står en stolpe i cykelbanan med risk för påkörning (figur 15).

Figur 15
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I höjd med Elimägatan finns en busshållplats med olycklig utformning. Väderskyddet har
placerats bakom cykelbanan vilket gör att resenärer som ska av och på bussen hamnar mitt i
cykelbanan (figur 16).

Figur 16

Fler stolpar i cykelbanan norr om Roinevägen (figur 17).

Figur 17
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Liksom norr om Virdoisvägen (figur 18).

Figur 18

Mellan Vånåvägen och Backasgatan skiftar cykelbanans beläggning till betongplattor.
Cykelsymboler saknas och det är svårt för fotgängare att veta var de ska placera sig. Husets
pelare begränsar sikten med risk för kollisioner. Kantstensparkering utan skyddszon betyder att
dörrar plötsligt kan öppnas framför cyklisterna (figur 19).

Figur 19
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Norr om Keuruvägen finns en stolpe i cykelbanan med risk för påkörning (figur 20).

Figur 20

Ett 50-tal meter längre fram finns fler stolpar. Utrymmet mot gångbanan medger inte att cyklister
kan mötas utan att inkräkta på gångbanan (figur 21).

Figur 21
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Vid passage av Backasgatan står det stolpar placerade i cykelbanan med risk för påkörning
(figur 22).

Figur 22

Norr om Enarevägen finns en busshållplats där bussresenärerna tvingas att dela yta med
cyklisterna (figur 23).

Figur 23
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Strax före korsningen med Tavastvägen finns flera stolpar i cykelbanan med risk för påkörning
(figur 24).

Figur 24

Vid passagen av Tavastvägen är cykelbanan så smal att det inte går att mötas. Mötande
cyklister tvingas att vänta i körbanan (figur 25).

Figur 25
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Norr om korsningen Gustav Vasas väg/Tavastvägen finns en busshållplats med olycklig
utformning. Väderskyddet har placerats nära cykelbanan med risk för påkörning. Väderskyddet
skymmer sikten för både cyklister och fotgängare och det finns risk för kollisioner mellan
cyklister och resenärer som kliver av bussen (figur 26).

Figur 26
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Riktning söderut: Norr om Valtimovägen finns en busshållplats med olycklig utformning.
Väderskyddet har placerats nära cykelbanan med risk för påkörning. Väderskyddet skymmer
sikten för både cyklister och fotgängare och det finns risk för kollisioner mellan cyklister och
resenärer som kliver av bussen (figur 27).

Figur 27

Söder om Valtimovägen finns ett övergångsställe över Gustav Vasas väg där Signalstolpar har
placerats i cykelbanan med risk för påkörning (figur 28).

Figur 28
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Söder om Indiagatan finns en busshållplats med olycklig utformning. Väderskyddet har
placerats nära cykelbanan med risk för påkörning. Väderskyddet skymmer sikten och det finns
risk för kollisioner mellan cyklister och resenärer som kliver av bussen (figur 29).

Figur 29

Söder om Pehr Kalms gata finns två stolpar placerade i cykelbanan med risk för påkörning (figur
30).

Figur 30
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Ett 50-tal meter längre söderut står ännu en stolpe i cykelbanan (figur 31).

Figur 31

I höjd med korsningen Gustav Vasas väg/Tavastvägen finns en busshållplats med olycklig
utformning. Väderskyddet har placerats nära cykelbanan med risk för påkörning. Väderskyddet
skymmer sikten och det finns risk för kollisioner mellan cyklister och resenärer som kliver av
bussen. På bilden syns resenärer som klivit av bussen (figur 32).

Figur 32
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Längs Tavastvägen, norr om Sturegatan, återfinns nästa hållplats med olycklig utformning (figur
33).

Figur 33

Vid korsningen Tavastvägen/Sturegatan finns en signalstolpe placerad i cykelbanan med risk
för påkörning. Stolpen står olyckligt i en kurva med dålig sikt vilket gör placeringen extra
olämplig (figur 34).

Figur 34
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Söder om Kangasalavägen är halva cykelbanan belagd med gatstenar vilket påverkar
körkomforten (figur 35).

Figur 35

Vid Backasgatan svänger cykelbanan hastigt runt ett gathörn med begränsad sikt och risk för
kollisioner (figur 36).

Figur 36
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Böle – Centrum via Nordenskiöldsgatan, Mechelingatan och Eriksgatan
Den inventerade sträckan går mellan Böle och Centrum och följer Bangårdsvägen,
Savolaxgatan, Nordenskiöldsgatan, Mechelingatan, Eriksgatan, Fredriksgatan, Folkskolegatan,
Annegatan och Simonsgatan.
Den inventerade sträckan är ca 6 kilometer enkel väg och infrastrukturen uppvisar stor variation
i utformning och typ av separering mellan trafikslagen.
Längs Bangårdsvägen, Savolaxgatan och Nordenskiöldsgatan finns dubbelriktade gång- och
cykelbanor på båda sidor vägen. Vid inventeringen cyklades cykelbanan på den sydöstra sidan
av vägen i riktning mot Böle och cykelbanan på den nordvästra sidan i riktning mot centrum.
Mellan Böle och Lokvägen saknas separering mellan cykelbana och gångbana. Söder om
Lokvägen åtskiljs cykelbanan från gångbanan med målad linje och symboler. Väster om
Idrottsgatan är Nordenskiöldsgatan utformad med cykelfält på båda sidor gatan. Där
Nordenskiöldsgatan möter Mechelingatan upphör cykelfälten och cyklisterna hänvisas till cykling
i blandtrafik hela vägen till Sanduddsgatan. Söder om Sanduddsgatan finns en dubbelriktad
gång- och cykelbana på den västra sidan av Mecehlingatan. Cykelbanan åtskiljs från
gångbanan med smågatsten eller målad linje och symboler. Cyklister på väg norrut tvingas här
göra ett sidbyte av Mechelingatan för att nå den norrgående körbanan. Söder om korsningen
med Östersjögatan övergår gång- och cykelbanan längs Mechelingatan till en friliggande gångoch cykelbana som passerar under Mechelingatan. Från denna plats nås Eriksgatan där
cyklisterna hänvisas till cykling i blandtrafik. Stråket fortsätter därefter i blandtrafik på
Fredriksgatan, Folkskolegatan och Annegatan. Sista biten in till centrum och Mannerheimvägen
följer stråket en dubbelriktad gång- och cykelbana längs Simonsgatans norra sida.
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Figur 1. Sträckan - geografisk översikt
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Sträckan har inventerats av en cyklist utrustad med video och GPS. Sträckan cyklades fem
gånger i vardera riktningen. Datainsamlingen genomfördes 26-28 maj 2014.
Insamlad GPS-data och videofilmer har därefter analyserats med hjälp av det analysprogram
som togs fram i samband med en liknande framkomlighetsstudie åt Stockholms stad 2009.
Analysprogrammet sammankopplar GPS-data och film och presenterar på karta var den
aktuella filmsekvensen är inspelad. Analysprogrammet presenterar även en rad olika
parametrar som beskriver framkomligheten längs den aktuella sträckan. Nedan presenteras
parametervärden för den aktuella sträckan. En tabell och en hastighetsprofil presenteras för
vardera riktningen.

Tabell 1. Riktning mot centrum

Statistik

Restid (mm:ss)
Sträcka (m)
Genomsnittlig hastighet (km/h)
Standardavvikelse (km/h)
Medianhastighet (km/h)
85:e percentilen (km/h)
Högsta hastighet (km/h)
Antal stopp
Längsta stopp (sek)
Fördröjningstid (sek)
Stopptid under resan (sek)
Andel stopptid under resan (%)
Andel tid där hastigheten
understiger snitthastighet (%)
Genomsnittlig fördröjning
(sek/km)

Medel

Insamlade resor

19:58
6006
18,2
7,3
19,2
25,7
36,0
13
46
353
213
17

20:26
6126
18,0
7,4
14,6
22,7
32,8
19
56
253
307
25

18:00
6105
20,4
6,4
20,9
25,3
34,7
8
35
209
91
8

22:56
5786
15,2
8,2
18,9
26,3
36,0
17
52
584
331
24

17:52
5999
20,2
6,8
21,7
27,5
35,9
10
32
287
120
11

20:37
6017
17,5
7,5
19,8
26,9
40,9
11
54
430
214
17

51

74

44

48

45

43

59

41

34

101

48

71

Figur 2. Graf över hastighet (km/h) och tid (min)
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Tabell 2. Riktning mot Böle

Statistik

Restid (mm:ss)
Sträcka (m)
Genomsnittlig hastighet (km/h)
Standardavvikelse (km/h)
Medianhastighet (km/h)
85:e percentilen (km/h)
Högsta hastighet (km/h)
Antal stopp
Längsta stopp (sek)
Fördröjningstid (sek)
Stopptid under resan (sek)
Andel stopptid under resan (%)
Andel tid där hastigheten
understiger snitthastighet (%)
Genomsnittlig fördröjning
(sek/km)

Medel

22:43
5828
15,4
6,6
18,1
23,6
34,9
15
63
473
324
24

22:29
5909
15,8
7,2
16,4
23,1
31,9
17
76
426
352
26

20:46
5854
16,9
7,6
19,7
25,7
47,5
14
63
424
301
24

23:26
5600
14,3
6,3
19,0
24,0
32,5
15
55
567
393
28

24:09
6004
14,9
6,0
17,9
23,0
31,4
15
60
507
314
22

22:43
5771
15,3
5,8
17,8
22,5
31,2
13
63
439
262
19

43

54

46

38

42

36

81

72

72

101

84

76

Figur 3. Graf över hastighet (km/h) och tid (min)
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Insamlade resor

Sammanfattning av framkomlighetsproblem
Framkomligheten längs sträckan påverkas framförallt av trafiksignalerna. Cyklisterna möter 24
trafiksignaler i riktning mot centrum och 25 trafiksignaler i riktning mot Böle. Detta innebär att en
trafiksignal passeras i genomsnitt var 236:e meter. Restiden kan variera flera minuter beroende
på om signalerna visar rött eller grönt. Särskilt problematiskt är det längs Mechelingatan där
cyklisterna tvingas att cykla i blandtrafik. Trafiksignalerna är här anpassade efter
fordonstrafikens hastighet vilket innebär att den ”gröna vågen” snarare blir en ”röd våg” för
cykeltrafiken. Trafiksignaler finns vid följande korsningar:


Industrigatan (norrgående cykeltrafik)



Aleksis Kivis gata/Stallgatan



Viborgsgatan (norrgående cykeltrafik)



Fartvägen



Lokvägen (södergående cykeltrafik)



Norra Stadionvägen/Auroraporten



Grejusgatan (södergående cykeltrafik)



Idrottsgatan



Mannerheimvägen



Topeliusgatan



Linnankoskigatan



Råholmsvägen



Sibeliusgatan



Sommargatan



Norra Hesperiagatan



Södra Hesperiagatan



Museigatan/Väinämöinengatan



Caloniusgatan/Lemminkäinengränd



Sampogatan



Arkadiagatan



Mechelingatan vid Sanduddsgatan (norrgående cykeltrafik måste korsa Mechelingatan)



Sanduddsgatan



Porkalagatan (påfart)

5 (18)
PM



Porkalagatan (avfart)



Östersjögatan



Albertsgatan



Fredriksgatan

Några av trafiksignalerna uppvisar mycket långa rödtider för cykeltrafiken och utgör var för sig
stora framkomlighetsproblem. När cyklisterna tvingas passera flera sådana signaler på ett och
samma stråk blir fördröjningen mycket påtaglig. Särskilt långa väntetider noterades vid
Porkalagatan, Mechelingatan (norr om Sanduddsgatan), Viborgsgatan och Industrigatan.
Generellt är det få cyklister och fotgängare utmed sträckan och det uppstår sällan trängsel som
påverkar framkomligheten. Samspelet mellan cyklister och fordonsförare fungerar bra längs
gatorna närmast centrum; Eriksgatan, Fredriksgatan, Folkskolegatan och Annegatan. Däremot
upplevdes samspelet något sämre längs Mechelingatan där trafiken är intensiv med högre
hastigheter. Gatans utformning med dubbla körfält inbjuder till en trafikrytm med många
omkörningar och förarnas uppmärksamhet på cyklister kan därför vara begränsad.
Vid några platser upplevdes samspelet med andra trafikanter problematiskt. Det gäller platser
där utrymmet är begränsat eller där trafikanterna har svårt att veta var de ska placera sig. Det
finns också platser där olyckliga placeringar av stolpar och andra hinder skapar problem för
såväl framkomligheten som trafiksäkerheten. Nedan presenteras ett antal problem längs
sträckan:
Riktning söderut: Vid Stallgatan visar trafiksignalen nästan alltid rött men det finns sällan
några bilar i närheten. Långa omotiverade väntetider riskerar att leda till sämre regelefterlevnad
då cyklisterna kan bli frustrerade av att stå och vänta på biltrafik som inte finns (figur 4).

Figur 4
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I höjd med Viborgsgatan på den norra sidan Nordenskiöldsgatan ansluter en cykelbana
norrifrån på en plats som är skymd av en bergvägg och där båda cykelbanorna går i branta
utförsbackar. Trafikutformningen är mycket olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt med stor risk för
kollisioner (figur 5).

Figur 5

Vid Fartvägen står en signalstolpe olyckligt placerad i cykelbanan med risk för påkörning (figur
6).

Figur 6
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Vid Lokvägen står en signalstolpe olyckligt placerad i cykelbanan med risk för påkörning (figur
7).

Figur 7

Vid busshållplatsen Auroran sairaala är gång- och cykelbanan smal och det är svårt för
fotgängare och cyklister att samsas om utrymmet. Hållplatsens väderskydd står olämpligt
placerad i cykelbanan och skymmer sikten (figur 8).

Figur 8
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Vid passagen av Grejusgatan är mittrefugen utformad med kantstenar som gör cyklistens färd
obekväm (figur 9).

Figur 9

Söder om Grejusgatan står en stolpe olyckligt placerad i cykelbanan med risk för påkörning
(figur 10).

Figur 10
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Vid Idrottsgatan saknas utrymme för fotgängare att vänta på grön signal för passage av
Nordenskiöldsgatan och cykelbanan blir ofta ockuperad (figur 11).

Figur 11

Söder om Idrottsgatan är cykelfältet smalt och med dålig beläggning. Farliga situationer kan
uppstå när cyklister vinglar ut i körfältet för att undvika ojämnheter och brunnslock (figur 12).

Figur 12
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Cykelfältet upphör vid korsningen med Topeliusgatan. Trafikfarlig utformning med risk för
påkörning av högersvängande fordon (figur 13).

Figur 13

Cyklisterna tvingas till cykling i blandtrafik genom korsningarna med Topeliusgatan och
Linnankoskigatan. Det är ofta mycket bilar i rörelse och det är svårt för cyklisterna att byta
körfält (figur 14 & 15).

Figur 14. Cykling i blandtrafik vid Topeliusgatan och Linnankoskigatan
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Figur 15. Cykling i blandtrafik vid Topeliusgatan och Linnankoskigatan

Cyklingen i blandtrafik längs Mechelingatan upplevs otrygg med intensiv trafik och många
omkörningar (figur 16).

Figur 16. Mechelingatan
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Söder om Sanduddsgatan står en stolpe olyckligt placerad i cykelbanan med risk för påkörning
(figur 17).

Figur 17. Stolpe i cykelbanan.

I höjd med Norra Järnvägsgatan saknas utrymme för fotgängare och cyklister att vänta på grön
signal för passage av Mechelingatan och cykelbanan blir ofta ockuperad. Signalstolparna står
olyckligt placerade i cykelbanan med risk för påkörning (figur 18 & 19).

Figur 18. Stolpar vid trafiksignal samt avsaknad av väntyta för korsande trafik.

13 (18)
PM

Figur 19. Stolpar vid trafiksignal samt avsaknad av väntyta för korsande trafik.

Vid Korsningarna Eriksgatan/Gräsvikskajen och Eriksgatan/Repslagaregatan finns bommar som
är illa utformade sett ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vid eventuell påkörning finns risk för allvarlig
personskada. Skyltning och vägmarkering för att uppmärksamma cyklisterna på hindren saknas
(figur 20 & 21).

Figur 20. Bommar.
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Figur 21. Bommar.

Längs Eriksgatan finns ett avsnitt där gatan är belagd med gatsten. Underlaget är mycket
ojämnt och obekvämt att cykla på (figur 22).

Figur 22. Gatsten är olämplig beläggning för cykeltrafik.
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Anslutningen från Annegatan till Simonsgatans gång- och cykelbana är otydlig och det är svårt
för cyklisterna att veta hur de ska cykla genom kornsingen (figur 23).

Figur 23. Otydlig väg genom korsningen.

Gång- och cykelbanan längs Simonsgatan saknar separering mellan cykelbana och gångbana.
Konflikter uppstår då cyklister och fotgängare inte vet var de ska placera sig. Vid Scandic hotell
finns en pollarlösning för att hindra bilar från att köra på gång- och cykelbanan. Pollarna är inte
markerade med vägmarkering eller skyltning och risk för påkörning föreligger (figur 24).

Figur 24. Otydlig utformning och pollare försvårar för cyklister.
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Riktning norrut: Vid Idrottsgatan upphör cykelfältet i riktning norrut och övergår till cykelbana.
Efter korsningen med Idrottsgatan saknas sänkning av kantstenen och det är svårt för cyklister
att ta sig upp på cykelbanan (figur 25).

Figur 25. Kantsten försvårar för cyklisterna.

I höjd med Helsingfors Ishall finns ett antal belysningsstolpar placerade mitt i gång- och
cykelbanan med risk för påkörning (figur 26).

Figur 26. Stolpar i cykelbanan.
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Gångbron som går över Savolaxgatan har en olycklig konstruktion där den östra bropelaren står
mitt i gång- och cykelbanan med risk för påkörning. Vägmarkering och skyltning för att
uppmärksamma cyklisterna på hindret saknas. Passagen förbi pelaren är trång och vid möte
eller omkörning tvingas cyklisten att sakta in. På den västra sidan står bropelaren rätt placerad
utanför gång- och cykelbanan (figur 27).

Figur 27. Bropelare olyckligt placerad mitt i cykelbanan.
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Enås – Hertonäs via centrum
Den inventerade sträckan går mellan Enås och Hertonäs via Centrum. Stråket följer
Drumsövägen, Drumsö bro, Porkalagatan, Östersjögatan, Sandvikskajen, Bulevarden, Södra
Esplanaden, Norra Esplanaden, Norra Kajen, Hagnäs bro, Hagnäskajen, Sörnäs strandväg,
Österleden, Brändö parkväg, Skepparvikskroken och återigen Österleden fram till Hertonäs.
Den inventerade sträckan är ca 13 km enkel väg och infrastrukturen uppvisar stor variation i
utformning och typ av separering av trafikslagen.
Längs Drumsövägen finns en dubbelriktad gång- och cykelbana på vägens norra sida.
Separering mellan cykelbana och gångbana saknas förutom på sträckan mellan Klaravägen
och Norrsvängen där en rad smågatsten skiljer cykelbanan från gångbanan. Vid Norrsvängen
byter stråket sida av vägen och går längs Drumsö brons och Porkalagatans södra sida. Här är
cykelbanan separerad från gångbanan genom målad linje. Stråket fortsätter på Östersjögatans
södra sida där cykelbanan och gångbanan åtskiljs med en trädrad. Därefter följer stråket
Sandvikskajen där cykelbanan är asfalterad och gångbanan plattlagd. Vid Bulevarden övergår
den dubbelriktade cykelbanan till enkelriktade cykelbanor på vardera sidan om gatan. Även här
är cykelbanan asfalterad och gångbanan plattlagd och det finns dessutom en trädrad som
skiljer ytorna åt.
Stråket passerar centrum via Södra och Norra Esplanaden. Cykelbanan är på vissa avsnitt
tydligt separerad från gångbanan genom olika beläggning men på andra delar smal och utan
separering från gångbanan. Längs Norra Esplanden har cykelbanan rödmålats.
Stråket fortsätter ut mot Hertonäs längs Norra Kajen där cykelbanan längst i söder är helt
avskild från gångbanan genom en mur som avgränsning. Norr om Elisabetsgatan går
cykelbanan och gångbanan ihop och åtskiljs genom smågatsten eller målad linje och symboler.
Över Hagnäs bro fortsätter gång- och cykelbanan med samma utformning. Längs Hagnäskajen
saknas separering mellan cykelbana och gångbana. På den södra sidan av Sörnäs strandväg
fortsätter stråket på en gång- och cykelbana med separering genom målad linje och symboler.
Samma utformning finns på sträckan längs Österleden fram till Brändö parkväg. På den västra
delen av Brändö parkväg finns cykelfält på vardera sidan vägen. Norr om Wäinö Aaltonens väg
upphör cykelfälten och cyklisterna hänvisas till cykling i blandtrafik på sträckan fram till
gångtunneln under järnvägen vid Seglargränden. Här börjar en dubbelriktad gång- och
cykelbana med separering genom målad linje och symboler på den södra sidan av vägen. Vid
Stugövägen byter gång- och cykelbanan sida av vägen och fortsätter på den norra sidan fram
till Österleden där den slutligen når Hertonäs. Längs hela denna sträcka är cykelbanan
separerad från gångbanan genom målad linje och symboler.
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Figur 1. Sträckan - geografisk översikt

Sträckan har inventerats av en cyklist utrustad med video och GPS. Sträckan cyklades fem
gånger i vardera riktningen. Datainsamlingen genomfördes 26-28 maj 2014.
Insamlad GPS-data och videofilmer har därefter analyserats med hjälp av det analysprogram
som togs fram i samband med en liknande framkomlighetsstudie åt Stockholms stad 2009.
Analysprogrammet sammankopplar GPS-data och film och presenterar på karta var den
aktuella filmsekvensen är inspelad. Analysprogrammet presenterar även en rad olika
parametrar som beskriver framkomligheten längs den aktuella sträckan. Nedan presenteras
parametervärden för den aktuella sträckan. En tabell och en hastighetsprofil presenteras för
vardera riktningen.
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Tabell 1. Enås till Hertonäs

Statistik

Medel

Insamlade resor

Restid (mm:ss)
Sträcka (m)
Genomsnittlig hastighet (km/h)
Standardavvikelse (km/h)
Medianhastighet (km/h)
85:e percentilen (km/h)
Högsta hastighet (km/h)
Antal stopp
Längsta stopp (sek)
Fördröjningstid (sek)
Stopptid under resan (sek)
Andel stopptid under resan (%)
Andel tid där hastigheten
understiger snitthastighet (%)
Genomsnittlig fördröjning
(sek/km)

43:28
12787
17,7
6,3
19,8
24,3
38,5
15
64
712
328
12

42:57
12803
17,9
7,9
19,9
24,0
35,3
15
79
657
318
12

39:31
12815
19,5
7,5
20,7
25,0
40,0
12
57
528
206
9

44:46
12794
17,2
5,4
19,5
23,9
39,7
14
57
757
358
13

45:18
12756
16,9
5,3
19,1
23,9
38,6
17
56
800
372
14

44:47
12768
17,1
5,6
19,8
24,6
39,0
16
70
817
387
14

34

33

37

33

33

34

56

51

41

59

63

64

Figur 2. Graf över hastighet (km/h) och tid (min)
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Tabell 2. Hertonäs - Enås

Statistik

Medel

Restid (mm:ss)
Sträcka (m)
Genomsnittlig hastighet (km/h)
Standardavvikelse (km/h)
Medianhastighet (km/h)
85:e percentilen (km/h)
Högsta hastighet (km/h)
Antal stopp
Längsta stopp (sek)
Fördröjningstid (sek)
Stopptid under resan (sek)
Andel stopptid under resan (%)
Andel tid där hastigheten
understiger snitthastighet (%)
Genomsnittlig fördröjning
(sek/km)

40:12
12759
19,1
7,1
21,9
26,4
34,3
13
92
672
299
12

44:23
12763
17,3
9,5
20,5
26,0
36,0
16
214
898
504
19

43:11
12734
17,7
6,0
22,0
25,9
34,3
16
95
822
446
17

37:22
12725
20,4
5,6
22,6
26,6
33,5
11
41
518
177
8

37:53
12796
20,3
8,3
22,6
27,0
34,8
12
53
567
221
10

38:11
12780
20,1
5,8
21,8
26,5
32,9
12
57
553
146
6

37

36

35

37

38

40

53

70

65

41

44

43

Figur 3. Graf över hastighet (km/h) och tid (min)
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Insamlade resor

Sammanfattning av framkomlighetsproblem
Framkomligheten mellan Enås och Hertonäs påverkas framförallt av trafiksignalerna som finns
utmed sträckan. Särskilt problematiskt är det i de centrala delarna och avsnittet mellan
Sandvikskajen och Kanalgatan. På denna sträcka passeras 15 trafiksignaler på mindre än 2
kilometer. Restiden kan variera kraftigt beroende på om trafiksignalerna visar rött eller grönt.
I de centrala delarna av stråket är det också trångt om utrymme vilket leder till många konflikter
med fotgängare och andra cyklister. Bulevarden, Södra och Norra Esplanaden utmärker sig
med smala gång- och cykelbanor och mycket folk i rörelse. Många fotgängare har svårt att veta
var de ska placera sig och det uppstår ofta situationer där cyklister måste sänka farten eller
stanna för att undvika olyckor. De smala cykelbanorna gör det svårt att cykla om andra cyklister
och i de centrala delarna av staden är det ofta de långsammaste cyklisterna som sätter tempot
för övriga cyklister. I de yttre delarna av stråket uppstår sällan någon trängsel som påverkar
framkomligheten. Cykelbanorna är dessutom oftast mer generöst tilltagna längre ut från stadens
centrum.
Stolpar, träd och andra hinder finns på många platser placerade i cykelbanan och utgör risk för
påkörning. De många hindren påverkar också framkomligheten då cyklisterna tvingas att hålla
en lägre hastighet för att undvika påkörning. Speciellt vid möten och omkörningar kan utrymmet
bli begränsat om det finns hinder i cykelbanan. Bulevarden är särskilt problematisk med
mängder av träd och andra hinder mitt i cykelbanan.
Fördröjningar uppstår också på ett flertal platser på grund av dålig kontinuitet. Växlingarna
mellan olika utformningar och typ av separering gör det svårt att cykla i en jämn takt. Cyklisten
måste hela tiden vara uppmärksam på cykelbanans föränderlighet och anpassa hastigheten
efter utformningens tillkortakommanden.
På vissa sträckor är beläggningen av dålig kvalité vilket påverkar såväl framkomligheten som
körkomforten. Även här utmärker sig Bulevarden med mängder av skador och höga kanter.
Tyvärr finns också exempel från nyanlagda avsnitt där gestaltningen fått gå före cyklisternas
anspråk på god körkomfort och framkomlighet.
Vägvisning saknas längs hela sträckan och utan lokalkännedom eller karta är det svårt att hitta
rätt väg.
Nedan följer en redogörelse för de problem som identifierats längs sträckan.
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Vid korsningen Enåsvägen/Drumsövägen korsar stråket Enåsvägen. Kanten på den östra sidan
av Enåsvägen är så hög att det är svårt att ta sig upp på cykelbanan från körbanan.

Figur 4. Kantsten försvårar för cyklister.

Ett hundratal meter in på Drumsövägen har ett betongfundament lämnats kvar i cykelbanan.

Figur 5. Kvarlämnat betongfundament.
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Öster om korsningen med Bruksviksvägen går cykelbanan i ett mycket olämpligt läge med
entréer som vetter rakt ut i cykelbanan. Risken för kollisioner mellan cyklister och personer som
kommer ut ur entréerna är stor. Cykelbanan är också ojämn med ränndalar som går från fasad
till kantsten.

Figur 6. Smal cykelbana och entréer som ansluter direkt mot cykelbanan.

Vid korsningen Drumsövägen/Lemisholmsvägen finns en häck som skymmer sikten för cyklister
på väg österut.

Figur 7. Buskage skymmer sikten.
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Busshållplatsen vid Lemisholmsvägen är olyckligt utformad. Ett väderskydd är placerat mitt i
cykelbanan och skymmer sikten för både cyklister och personer som kliver av bussen vilket
innebär risk för kollisioner.

Figur 8. Väderskyddet är placerat mitt i cykelbanan.

Strax öster om busshållplatsen är gång- och cykelbanan mycket smal och det finns knappt
utrymme för trafikanter att mötas.

Figur 9. Smalt för cyklister och gående.
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Busshållplatsen vid Drumsövägen 33 är olyckligt utformad med ett väderskydd placerat mitt i
cykelbanan.

Figur 10. Väderskydd mitt i cykelbanan.

Busshållplatsen Nordostpassagen är olyckligt utformad med ett väderskydd placerat mitt i
cykelbanan.

Figur 11. Väderskydd mitt i cykelbanan.
9 (31)
PM

40 meter längre österut finns ytterligare ett väderskydd med lika olycklig placering.

Figur 12. Väderskydd i cykelbanan.

Vid korsningen Drumsövägen/Nordostpassagen står ett antal stolpar placerade i cykelbanan
med risk för påkörning i ett ögonblick av ouppmärksamhet.

Figur 13. Stolpar i cykelbanan.
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Öster om Klaravägen finns en stolpe placerad med stor risk för påkörning. Cyklister på väg
österut kommer dessutom med hög fart från en utförsbacke.

Figur 14. Stolpe i cykelbanan.

Öster om Klaravägen finns ytterligare en busshållplats med ett väderskydd som står olämpligt
placerat.

Figur 15. Väderskydd i cykelbanan.
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Ytterligare ett 20-tal meter österut finns en hållplatsstolpe som även den står olämpligt placerad
med risk för påkörning.

Figur 16. Busshållplats mitt i cykelbanan.

Vid Korsningen Drumsövägen/Norrsvängen står en signalstolpe placerad mitt i cykelbanan.
Vägmarkering eller skyltning som observerar cyklisterna på hindret saknas.

Figur 17. Stolpe i cykelbanan.
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Vid Korsningen Drumsövägen/Norrsvängen finns en pollarlösning för att hindra bilar från att
köra på gång- och cykelbanan. Pollarna är inte markerade med vägmarkering eller skyltning och
risk för påkörning föreligger.

Figur 18. Pollare blockerar för cyklister.

Vid Drumsöbrons östra landfäste börjar ett räcke plötsligt mitt emellan cykelbanan och
gångbanan. Räcket är inte markerat med vägmarkering eller skyltning med risk för påkörning.

Figur 19. Räcke mellan gångbana och cykelbana på delar av sträckan.
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Räcket börjar lika plötsligt från det andra hållet men här finns också en signalstolpe mitt i
cykelbanan. Den cykelbara ytan är så liten att möten blir problematiska.

Figur 20. Räcket från andra hållet.

Gång- och cykelbanan längs Östersjögatan är ambitiöst gestaltad med varierande beläggning.
Tyvärr innebär detta att körkomforten för cyklisterna är dålig med mängder av kanter och avsnitt
med gatsten. Vid vått väglag medför gatstensavsnitten, som är lagda i cykelbanans längsled,
risk för omkullkörning.

Figur 21. Dålig körkomfort och risk för omkullklrning vid vått väglag på gatstensbeläggningen.

14 (31)
PM

Vid korsningen Östersjögatan/Mechelingatan svänger cykelbanan hastigt runt ett hörn med
obefintlig sikt och stor risk för kollisioner.

Figur 22. Begränsad sikt.

Passagen över Busholmskajen är illa utformad med upphöjda mittrefuger som försvårar
framkomligheten för såväl cyklister som gående.

Figur 23. Refug i mitten försvårar framkomligheten.
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Utformningen av cykelbanorna längs Bulevarden är direkt undermålig. Beläggningen är inte
lämplig för cykling med mängder av kanter och ojämnheter. Träd, stolpar och hållplatser står
mitt i cykelbanan med stor risk för påkörning. Kantstensparkering utan skiljeremsa gör att
bildörrar kan slås upp i cykelbanan. De smala cykelbanorna gör att de långsammaste
cyklisterna bestämmer takten för övriga cyklister. Flera trafiksignaler leder till långa och många
väntetider. Nedan följer några typexempel på problemen som finns längs Bulevarden.
Kanter och ojämnheter som påverkar såväl framkomlighet som körkomfort.

Figur 24. Stolpar och träd mitt i cykelbanan. Kullerstensbeläggning.
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Figur 25. Extremt trångt.

Figur 26. Hållplatser och träd mitt i cykelbanan.
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Figur 27. De långsammaste cyklisterna sätter takten.

Figur 28. Risk för dörruppslag och att personer kliver rakt ut i cykelbanan.
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Passagen över Mannerheimvägen är problematisk för cyklister på väg västerut. Istället för att
bara korsa Mannerheimvägen tvingas cyklister också korsa Södra Esplanaden och Bulevarden.
Cykelöverfarten används ofta av gående vilket leder till många konflikter på de små trafikytorna.

Figur 29. Gående på cykelöverfarten.

Gång- och cykelbanan längs Södra esplanaden är ambitiöst gestaltad med varierande
beläggning. Tyvärr innebär detta att körkomforten för cyklisterna är dålig med flera avsnitt med
gatsten, märkliga sidledsförskjutningar och stolpar att väja för. Längs sträckan rör sig dessutom
många fotgängare och framkomligheten är begränsad.

Figur 30. Omväxlande beläggning. Gående går ofta i cykelbanan här.
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Den östra delen av cykelbanan längs Södra Esplanaden är smal och saknar separering från
gångbanan. Här uppstår ofta konflikter och framkomligheten är begränsad.

Figur 31. Gående i cykelbanan.

En stolpe står placerad mitt i cykelbanan och det fria utrymmet där gående och cyklister ska
samsas är inte mer än 1 meter medan körbanan har tre körfält.

Figur 32. Stolpe i cykelbanan.
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Fotgängare går gärna i bredd och behöver betydligt mer utrymme än vad som erbjuds längs
Södra Esplanaden.

Figur 33. Många gående.

Vid passagen över Södra kajen blir det ofta trångt på det lilla utrymmet där cyklisterna ska ta sig
fram. Fotgängare ställer sig gärna på cykelbanan när de väntar på grön signal. Kantstenen är
hög och körkomforten dålig.

Figur 34. Kantsten för att ta sig upp på cykelbanan. Det saknas utrymme för att vänta vid
trafiksignalen.
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Samma problem finns vid kurvan mot Norra Esplanaden. Fotgängare står ofta i cykelbanan. Här
finns även en signalstolpe i cykelbanan och det är svårt för två cyklister att mötas.

Figur 35. Brist på utrymme ger upphov till konflikter.

Vid Norra Esplanden finns ett övergångställe där skylten placerats i cykelbanan med risk för
påkörning. Cykelbanan är även utan stolpen så smal att möten är problematiska.

Figur 36. Smalt och risk för påkörning av stolpe.
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Vid infarten till salutorget slutar cykelbanan plötsligt i en kätting som hänger mellan två
betongfundament. För att fortsätta till cykelbanan som börjar efter infarten måste cyklisterna
snedda över övergångsstället och ta sig upp för en hög kant (bilden tagen i riktning västerut).

Figur 37. Cykelbanan avslutas rakt in i en kättning.

Fortsättningen av cykelbanan saknar separering av cyklister och fotgängare och mitt i
cykelbanan står en signalstolpe med risk för på körning. Cykelbanan angränsar abrupt till kajen
med risk för att cyklister och gående ramlar ner i vattnet (bilden tagen i riktning västerut).

Figur 38. Saknas avspärrning eller varning för kajkant.
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Cykelbanan är smal och saknar separering på sträckan mellan Skatuddskajen och
Alexandersgatan. Vid passagen av Kanalgatan är kantstenen hög och ligger nästan i
cykelbanans längsriktning vilket medför risk för omkullkörning (bilden tagen i riktning västerut).

Figur 39. Avsaknad av separering på sträckan.

Trots att cykelbanan är så smal finns belysningsstolpar placerade mitt i den. Cyklister i riktning
västerut hamnar obehagligt nära fordonstrafiken (3 körfält) vid möten på cykelbanan.

Figur 40. Belysningsstolpar.
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Vid övergångstället i höjd med Alexandersgatan finns en stolpe placerad mellan cykelbanan och
gångbanan. Risk för påkörning föreligger, särskilt i situationer då fotgängare korsar cykelbanan
och cyklistens uppmärksamhet riktas åt ett annat håll.

Figur 41. Stolpe mellan cykelbana och gångbana.

Söder om Norra kajens korsning med Elisabetsgatan står en stolpe placerad mitt i cykelbanan
med risk för påkörning (bilden är tagen i riktning söderut).

Figur 42. Belysningsstolpe i cykelbanan.
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Vid rampen upp till Hagnäs bro går cykelbanan i en omväg där den passerar Brobergskajen.
Omvägen innebär en onödig fördröjning och passagerna över av- och påfarten till Norra kajen
skulle kunna utformas trafiksäkert även i den mest gynnsamma sträckningen (rakt fram i bilden
som är tagen i riktning ner från bron).

Figur 43. Omväg vid Brobergskajen.

Rampen ner från Hagnäs bro går i en kurva och cykelbanan är placerad närmast körbanan.
Hastigheterna utför backen blir höga och utrymmet litet. Fordonstrafiken kommer mycket nära.

Figur 44. Saknas avgränsning eller varning för kant.
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Stråket gör en lång omväg runt Hagnäskajen eftersom cykelbanan på Hagnäs bro inte ansluter
till cykelbanan som följer Sörnäs strandväg. Omvägen innebär en restidsförlängning på omkring
1 min i jämförelse om en sådan koppling hade funnits.

Figur 45. Omväg

Vid Hagnäskajen finns ett typexempel på hur cyklistens anspråk på god framkomlighet inte
tagits på allvar. Trots att det finns gott om utrymme har kurvan utformats med en radie som
tvingar cyklisten till en onödig inbromsning.

Figur 46. Vinkelrät kurva trots utrymme för mer generös radie.
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Fler stolpar i cykelbanan, här i höjd med Göksgränd (bilden är tagen i riktning söderut).

Figur 47. Stolpar i cykelbanan.

Nästa stolpe finns i höjd med Vilhelmsbergsgatan (bilden är tagen i riktning söderut).

Figur 48. Stolpe i cykelbanan.
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Längs Österleden saknas, utöver kantsten, separering mot fordonstrafiken. Hastigheterna på
bron är höga och det upplevs otryggt att cykla så nära mötande fordonstrafik.

Figur 49. Kantsten avgränsar cykelbana och körbana.

I höjd med Stugövägen byter cykelbanan sida av Brändö parkväg vilket tvingar cyklisterna till en
omotiverad inbromsning och sidledsförflyttning.

Figur 50. Cykelbanan byter sida.
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Öster om Stugövägen återfinns nästa stolpe i cykelbanan. Här delvis dold av grönska vilket gör
den extra svår att upptäcka.

Figur 51. Stolpe i cykelbanan.

Full fart framåt, 40-sträckan upphör!

Figur 52. Stolpe i cykelbanan.
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Busshållplatsen vid Skepparviken har en olycklig utformning där väderskyddet placerats mitt i
cykelbanan vilket skymmer sikten för såväl cyklister som resenärer som kliver av bussen.

Figur 53. Väderskydd i cykelbanan.
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Tavastvägen, Sörnäs strandväg, cykelbanor i Centrum och Baana
Den inventerade sträckan går längs Tavastvägen, Brädgårdsgatan, Sörnäs strandväg,
Hagnäsgatan, Hagnäskajen, John Stenbergs strand och Unionsgatan, vidare genom
Kajsaniemiparken till Östra Teatergränden och passerar Järnvägstorget och Centralstationen.
Därefter fortsätter stråket förbi Elieplatsen, Tölöviksgatan och Eero Erkons gata till Baana och
slutar vid passagen under Mechelingatan.
Den inventerade sträckan är ca 6 kilometer enkel väg och det finns sammanhängande
cykelbanor på i stort sett hela sträckan.
Längs Tavastvägen finns dubbelriktade cykelbanor på båda sidor vägen. I riktning norrut
cyklades den östra cykelbanan och i riktning söderut cyklades den västra cykelbanan.
Separering mellan cyklister och fotgängare finns genom målad linje och symboler men
vägmarkeringen är i dåligt skick och på vissa avsnitt är linjen otydlig. Längs Brädgårdsgatan
finns en dubbelriktad cykelbana på den norra sidan vägen. Separering mellan cyklister och
fotgängare är markerad med en rad smågatsten eller målad linje och symboler.
Längs Sörnäs strandväg finns dubbelriktade cykelbanor på båda sidor vägen men vid
inventeringen cyklades enbart cykelbanan på den nordvästra sidan vägen. Separering mellan
cyklister och fotgängare finns genom målad linje och symboler men vägmarkeringen är i dåligt
skick och bitvis otydlig.
Längs Hagnäsgatan, Hagnäskajen och John Stenbergs strand följer stråket en dubbelriktad
cykelbana på den sydöstra sidan av gatorna. Separering mellan cyklister och fotgängare finns
genom målad linje och symboler eller genom skilda material där cykelbanan är asfalterad och
gångbanan stenbelagd.
Längs Unionsgatan finns dubbelriktade cykelbanor på båda sidor vägen. I riktning norrut
cyklades den östra cykelbanan och i riktning söderut cyklades den västra cykelbanan.
Separering mellan cyklister och fotgängare finns genom en rad med smågatsten eller målad
linje och symboler. Vägmarkeringen är i dåligt skick och på vissa avsnitt är linjen otydlig. Även
raden med smågatsten är otydlig.
Genom Kajsaniemiparken följer stråket en grusad gång- och cykelbana utan separering.
Längs Östra Teatergränden är cyklisterna hänvisade till cykling i blandtrafik men det är få fordon
och cyklisterna är i majoritet.
Över Järnvägstorget, förbi Centralstationen och Elieplatsen och vidare längs Tölöviksgatan och
Eero Erkons gata följer stråket en dubbelriktad cykelbana som åtskiljs från gångbanan genom
olika beläggning där cykelbanan är asfalterad och gångbanan stenbelagd.
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Stråket fortsätter vidare till Baana där det finns en dubbelriktad cykelbana som är helt separerad
från fordonstrafiken. Cykelbanan åtskiljs från gångbanan genom en rad med smågatsten eller
målad linje och symboler.
Den inventerade sträckan slutar vid passagen under Mechelingatan där cykelbanan övergår i
en bred yta där cyklister och fotgängare samsas om utrymmet.

Figur 1. Sträckan - geografisk översikt
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Sträckan har inventerats av en cyklist utrustad med video och GPS. Sträckan cyklades fem
gånger i vardera riktningen. Datainsamlingen genomfördes 26-28 maj 2014.
Insamlad GPS-data och videofilmer har därefter analyserats med hjälp av det analysprogram
som togs fram i samband med en liknande framkomlighetsstudie åt Stockholms stad 2009.
Analysprogrammet sammankopplar GPS-data och film och presenterar på karta var den
aktuella filmsekvensen är inspelad. Analysprogrammet presenterar även en rad olika
parametrar som beskriver framkomligheten längs den aktuella sträckan. Nedan presenteras
parametervärden för den aktuella sträckan. En tabell och en hastighetsprofil presenteras för
vardera riktningen.

Tabell 1. Riktning mot centrum

Statistik

Restid (mm:ss)
Sträcka (m)
Genomsnittlig hastighet (km/h)
Standardavvikelse (km/h)
Medianhastighet (km/h)
85:e percentilen (km/h)
Högsta hastighet (km/h)
Antal stopp
Längsta stopp (sek)
Fördröjningstid (sek)
Stopptid under resan (sek)
Andel stopptid under resan (%)
Andel tid där hastigheten
understiger snitthastighet (%)
Genomsnittlig fördröjning
(sek/km)

Medel

Insamlade resor

20:03
6216
18,7
6,2
20,8
24,4
36,2
8
46
284
143
12

20:12
6326
18,8
6,5
20,1
24,1
36,1
11
53
267
169
14

22:57
6134
16,1
6,2
18,7
23,1
37,0
9
54
419
219
16

19:19
6211
19,3
5,8
21,9
25,0
31,7
5
44
264
112
10

19:10
6273
19,6
6,5
21,4
24,8
36,7
9
46
238
115
10

18:37
6133
19,8
6,0
21,9
24,9
39,4
6
34
230
99
9

38

45

35

38

37

35

46

42

68

43

38

38

Figur 2. Graf över hastighet (km/h) och tid (min)
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Tabell 2. Riktning ut från Centrum

Statistik

Restid (mm:ss)
Sträcka (m)
Genomsnittlig hastighet (km/h)
Standardavvikelse (km/h)
Medianhastighet (km/h)
85:e percentilen (km/h)
Högsta hastighet (km/h)
Antal stopp
Längsta stopp (sek)
Fördröjningstid (sek)
Stopptid under resan (sek)
Andel stopptid under resan (%)
Andel tid där hastigheten
understiger snitthastighet (%)
Genomsnittlig fördröjning
(sek/km)

Medel

Insamlade resor

21:08
6169
17,5
6,4
19,7
24,7
34,2
10
59
366
191
15

21:58
6316
17,3
6,6
19,8
24,6
32,6
12
51
394
228
17

21:41
6240
17,3
6,6
20,8
26,1
40,8
6
72
440
210
16

20:27*
6647
19,5
6,0
14,2
20,5
32,7
13
30
59
186
15

19:54
6191
18,7
6,9
19,1
25,8
35,0
10
31
328
118
10

20:58
5928
17,0
5,5
19,0
22,3
28,3
12
82
301
207
16

45

45

40

76

49

45

59

62

71

9

53

51

*sträckan räknas ej med i sammanställning pga stora störningar från spårvagn.

Figur 3. Graf över hastighet (km/h) och tid (min)
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Sammanfattning av framkomlighetsproblem

Framkomligheten påverkas framförallt av trafiksignalerna som finns utmed sträckan. Särskilt
problematiskt är det längs Sörnäs strandväg och Brädgårdsgatan upp till Tavastvägen. På
denna sträcka passeras 8 trafiksignaler på mindre än 1,5 kilometer. Trafiksignalerna är inte
anpassade till cyklisternas hastighet och restiden kan variera kraftigt beroende på om
signalerna visar rött eller grönt. Vid cirkulationsplatsen vid korsningen
Unionsgatan/Elisabetsgatan tvingas cyklister i riktning norrut att vänta på grön signal vid tre
trafiksignaler. Vid denna plats uppgår väntetiden ofta till omkring 2 minuter.
I de centrala delarna av stråket är det trångt om utrymme vilket leder till många konflikter med
fotgängare och andra cyklister. Unionsgatan, Kajsaniemiparken, sträckan förbi Centralstationen,
Elieplatsen och Tölöviksgatan utmärker sig med smala gång- och cykelbanor och mycket folk i
rörelse. Många fotgängare har svårt att veta var de ska placera sig och det uppstår ofta
situationer där cyklister måste sänka farten eller stanna för att undvika olyckor. De smala
cykelbanorna gör det svårt att cykla om andra cyklister och i de centrala delarna av staden är
det ofta de långsammaste cyklisterna som sätter tempot för övriga cyklister. I de norra delarna
av stråket uppstår sällan någon trängsel som påverkar framkomligheten.
På några avsnitt finns stolpar och andra hinder placerade i cykelbanan och utgör risk för
påkörning. Särskilt vid möten och omkörningar kan utrymmet bli begränsat om det finns hinder i
cykelbanan. Hagnäsgatan och Unionsgatan är särskilt problematiska med många stolpar
placerade i cykelbanan.
Vägvisning saknas längs hela sträckan och utan lokalkännedom eller karta är det svårt att hitta
rätt väg.
Nedan följer en redogörelse för de problem som identifierats längs sträckan.
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Strax före korsningen med Violagatan är cykelbanan längs Tavastvägens östra sida mycket
smal och saknar separering mellan cyklister och fotgängare. Vid korsningen finns en
signalstolpe placerad i cykelbanan med risk för påkörning. Fotgängare och cyklister som väntar
på att få korsa Tavastvägen tar upp det tillgängliga utrymmet och hindrar framkomligheten.

Figur 4. Separering mellan gående och cyklister saknas. Signalstolpe i cykelbanan.

Möten med andra cyklister blir komplicerade och det kan vara svårt att veta på vilken sida man
ska cykla.

Figur 5. Trångt och svårt att mötas.
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Busshållplatsen söder om Vellamogatan har en olycklig utformning där väderskyddet placerats i
cykelbanan med risk för påkörning. Väderskyddet skymmer sikten för både cyklister och
fotgängare och det finns risk för kollisioner när resenärer kliver av bussen. Väntområdet vid
busshållplatsen är mycket begränsat och risken är stor att fotgängare står i cykelbanan.

Figur 6. Väderskydd i cykelbanan.

På den västra sidan av Tavastvägen, norr om korsningen med Backasgatan, finns ett antal
ränndalar som går rakt över cykelbanan och påverkar körkomforten negativt. Cykelbanan går
nära fasaden med riks för kollisioner mellan cyklister och personer som kommer ut ur entréerna.

Figur 7. Ränndalsplattor tvärs cykelbanan.
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Cykelbanan längs Brädgårdsgatan är smal och det är trångt att mötas eller att köra om andra
cyklister. Vid övergångsstället i höjd med påfarten till Tågvägen står en stolpe olyckligt placerad
med risk för påkörning.

Figur 8. Stolpe i cykelbanan.

Vid passagen över Brädgårdsgatan är utrymmet för cyklister och fotgängare som väntar på grön
signal begränsat och det blir ofta trångt. Dessutom finns en signalstolpe placerad mitt i
cykelbanan.

Figur 9. Trångt vid övergångställe.
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Vid passagen över Svalbogatan är kanstenen hög vilket påverkar körkomforten negativt.

Figur 10. Kantsten försvårar övergången mellan cykelbana och övergångställe.

I höjd med Vilhelmsbergsgatan finns två signalstolpar placerade mitt i cykelbanan med risk för
påkörning.

Figur 11. Signalstolpar i cykelbanan.
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Utrymmet för trafikanter som väntar på att få passera Sörnäs strandväg är begränsat och
cykelbanan blir ofta blockerad vilket hindrar framkomligheten.

Figur 12. Blockering av cykelbanan.

Vid fågelviksgränden står en signalstolpe olyckligt placerad i cykelbanan med risk för påkörning.

Figur 13. Stolpe i cykelbanan.
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Längs Sörnäs strandväg rör sig många trafikanter och det kan bli trångt om utrymme vid möten
och omkörning. Avsnittet söder om Fågelviksgränden är särskilt problematisk eftersom
cykelbana här är väldigt smal.

Figur 14. Smal cykelbana.

Vissa trafikanter har svårt att veta var de ska placera sig

Figur 15. Fotgängare i cykelbanan, ingen ovanlig syn.
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Kanske beroende på den otydliga vägmarkeringen?

Figur 16. Otydlig vägmarkering.

Längs Hagnäsgatan finns ett antal stolpar med olycklig placering och risk för påkörning.

Figur 17. Stolpar i cykelbana och risk för dörruspplag från parkerade bilar.
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Längs Hagnäsgatan finns kantstensparkering utan skyddszon mot cykelbanan och bildörrar kan
därför plötsligt öppnas rätt ut i cykelbanan.

Figur 18.Skyddszon mellan parkerade bilar och cykelbana saknas.

Fler stolpar i cykelbanan på Hagnäsgatan.

Figur 19. Stolpar i cykelbanan.
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Vid passagen av Hagnäskajen finns en stor stolpe mitt i cykelbanan. En väldigt olycklig
placering eftersom cyklisterna här måste rikta uppmärksamheten mot andra trafikanter.

Figur 20. Stolpe mitt i cykelbanan.

Vid John Stenbergs strand är cykelbanan smal med en tvär kurva och stolpar som står precis i
kanten av cykelbanan. Möten med andra cyklister kräver färdighet på cykeln.

Figur 21. Smal cykelbana.
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Längs Unionsgatan är cykelbanan mycket smal med flera stolpar placerad i cykelbanan.
Dessutom rör sig många trafikanter längs gatan vilket gör möten och omkörningar besvärliga.

Figur 22. Smal cykelbana.

Utrymme för att vänta på grön signal saknas och cykelbanan kan bli helt ockuperad av
fotgängare.

Figur 23. Avsaknad av utrymme för att vänta vid övergångställe.
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Fler stolpar mitt i cykelbanan.

Figur 24. Stolpar i cykelbanan.

De långsammaste cyklisterna bestämmer takten för övriga cyklister när utrymmet är för litet för
att medge omkörningar.

Figur 25. Långsammaste cyklisterna sätter tempot.
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Sträckan förbi Centralstationen är ett kapitel för sig. Mängden fotgängare som rör sig på platsen
gör det svårt för cyklisterna att ta sig fram och risken för kollisioner är stor när folk springer fram
och tillbaka över cykelbanan utan att se sig för.

Figur 26. Många rörelser och risk för kollisioner.

Framkomligheten blir inte bättre av att cykelbanan är smal med konstiga svängar som försvårar
möten.

Figur 27. Smalt och krokigt försämrar framkomligheten.
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Vägmarkeringen för övergångsstället är nästan bortnött och det är svårt för trafikanterna att veta
vem som har företräde.

Figur 28. Vägmarkeringen bortnött.

Vid övergångstället över Stationsplatsen blir cykelbanan ofta ockuperad av fotgängare som inte
vet var de ska stå och vänta på grön signal.

Figur 29. Fotgängare står i cykelbanan och väntar på grönsignal.

18 (20)
PM

Fotgängarrörelserna på Elieplatsen är väldigt komplicerade för cyklister som försöker ta sig
fram. Risken för kollisioner är stor eftersom fotgängarna inte uppfattar att ett cykelstråk passerar
genom platsen.

Figur 30. Begränsad framkomlighet för cyklister.

Det blir inte bättre av att det finns ett antal pollare som saknar vägmarkering. Risken för
påkörning är stor när uppmärksamheten riktas åt andra trafikanter.

Figur 31. Separering saknas.
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Busshållplatsen vid Elieplatsen är problematisk med många resenärer som kliver rakt ut i
cykelbanan eftersom det saknas räcken som tydliggör var man ska gå.

Figur 32. Många på- och avstigande vid busshållplatsen.
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Munksnäs – Vik via Böle
Den inventerade sträckan går från Munksnäs till Viks campusområde via Brunakärr,
Centralparken, Böle, Gumtäkt, Anneberg och Viksstranden. Den inventerade sträckan är ca 9,5
kilometer enkel väg och infrastrukturen uppvisar stor variation i utformning och typ av
separering mellan trafikslagen.
Längs med Munksnäsallén finns dubbelriktad gång- och cykelbana på den södra sidan i allén.
Separering mellan cyklister och fotgängare saknas. Strax före Hoplaksvägen hänvisas
cyklisterna över på norra sidan av Munksnäsallén. Dubbelriktad gång- och cykelbana fortsätter
sedan längs med Paciusgatan. Separering mellan cyklister och fotgängare saknas på en del av
sträckan men på ett avsnitt finns en skiljeremsa mellan cykelbana och gångbana.
Stråket går sedan genom Lillhoplaxparken på en friliggande gång- och cykelbana där den första
delen är grusad och saknar separering mellan cyklister och gående. Den andra delen är
asfalterad men beläggningen är utgången med mängder av sprickor.
Stråket följer därefter Tilkkalänken på en dubbelriktad cykelbanan där separering mellan
cyklister och fotgängare finns genom målad linje och symboler. Stråket går vidare längs
Ridvägen och genom Centralparken på en dubbelriktad gång- och cykelbanan utan separering.
Genom Västra Böle saknas cykelbana där stråket går inne bland bostadshusen. Cyklisterna
samsas om utrymmet med fotgängare på en gemensam plattbelagd yta.
Vid Estersporten och Böle bro fortsätter sedan en dubbelriktad cykelbana på den norra sidan av
vägen. Cykelbanan är separerad från gångbanan genom målad linje och symboler. Cykelbanan
fortsätter längs Stinsgatans norra sida och är separerad från gångbanan genom olika
beläggning där cykelbanan är asfalterad och gångbanan belagd med plattor.
Från Stinsgatan går en friliggande gång- och cykelbana genom naturmark förbi Gumtäkt och
vidare bort till Gustav Vasas väg. Separering mellan cyklister och fotgängare saknas.
Efter att Gustav Vasas väg har korsats följer stråket en dubbelriktad gång- och cykelbana som
är grusad och saknar separering. I höjd med Forsbyvägen är cykelbanan åter asfalterad.
Stråket följer Forsbyvägen och Viksvägens södra sida på en dubbelriktad gång- och cykelbana
med separering genom målad linje och symboler. Vägmarkeringen är i dåligt skick och på vissa
delar helt bortnött. Sista biten in till cirkulationsplatsen vid Rönnbackavägen finns separering
genom en rad med smågatsten. Stråket korsar Viksvägen och fortsätter längs Viksbågen på en
dubbelriktad cykelbana som finns på vägens östra sida. Cykelbanan är separerad från
gångbanan genom en rad med smågatsten. Cykelbanan upphör där vägen svänger österut och
cyklisterna tvingas därför att byta sida av vägen för att ta sig den sista biten fram till Viks
Campusområde. Här är cykelbanan separerad från gångbanan genom målad linje och
symboler.
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Figur 1. Sträckan - geografisk översikt

Sträckan har inventerats av en cyklist utrustad med video och GPS. Sträckan cyklades fem
gånger i vardera riktningen. Datainsamlingen genomfördes 26-28 maj 2014.
Insamlad GPS-data och videofilmer har därefter analyserats med hjälp av det analysprogram
som togs fram i samband med en liknande framkomlighetsstudie åt Stockholms stad 2009.
Analysprogrammet sammankopplar GPS-data och film och presenterar på karta var den
aktuella filmsekvensen är inspelad. Analysprogrammet presenterar även en rad olika
parametrar som beskriver framkomligheten längs den aktuella sträckan. Nedan presenteras
parametervärden för den aktuella sträckan. En tabell och en hastighetsprofil presenteras för
vardera riktningen.
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Tabell 1. Riktning mot Vik

Statistik

Restid (mm:ss)
Sträcka (m)
Genomsnittlig hastighet (km/h)
Standardavvikelse (km/h)
Medianhastighet (km/h)
85:e percentilen (km/h)
Högsta hastighet (km/h)
Antal stopp
Längsta stopp (sek)
Fördröjningstid (sek)
Stopptid under resan (sek)
Andel stopptid under resan (%)
Andel tid där hastigheten
understiger snitthastighet (%)
Genomsnittlig fördröjning
(sek/km)

Medel

Insamlade resor

30:04
9644
19,3
5,5
20,7
24,9
39,1
5
73
409
159
9

30:54
9642
18,7
5,9
20,5
24,4
35,3
6
71
430
153
8

28:08
9651
20,6
5,7
21,2
25,8
38,6
3
61
338
71
4

30:23
9635
19,0
5,7
20,9
25,5
42,1
5
83
463
221
12

30:55
9645
18,7
5,3
20,3
24,5
39,8
5
63
437
171
9

30:02
9646
19,3
4,9
20,6
24,4
39,6
4
89
377
179
10

42

43

41

43

43

42

42

45

35

48

45

39

Figur 2. Graf över hastighet (km/h) och tid (min)
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Tabell 2. Riktning mot Munksnäs

Statistik

Restid (mm:ss)
Sträcka (m)
Genomsnittlig hastighet (km/h)
Standardavvikelse (km/h)
Medianhastighet (km/h)
85:e percentilen (km/h)
Högsta hastighet (km/h)
Antal stopp
Längsta stopp (sek)
Fördröjningstid (sek)
Stopptid under resan (sek)
Andel stopptid under resan (%)
Andel tid där hastigheten
understiger snitthastighet (%)
Genomsnittlig fördröjning
(sek/km)

Medel

28:43
9651
20,2
6,0
23,1
28,1
37,2
6
91
484
220
13

27:55
9685
20,8
6,7
24,0
29,5
40,1
7
88
494
194
12

30:58
9669
18,7
6,0
23,4
28,2
38,0
6
166
624
374
20

28:13
9630
20,5
5,4
22,7
27,3
36,5
4
79
424
160
9

29:07
9642
19,9
5,5
21,7
26,7
33,7
6
70
444
180
10

27:24
9628
21,1
6,1
23,6
28,7
37,6
7
50
435
191
12

38

39

36

36

39

39

50

51

65

44

46

45

Figur 3. Graf över hastighet (km/h) och tid (min)
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Insamlade resor

Sammanfattning av framkomlighetsproblem
Framkomligheten mellan Munksnäs och Vik är i huvudsak god och cyklisten kan ta sig fram i en
jämn takt utan avbrott.
Generellt är det få cyklister utmed sträckan och det uppstår sällan trängsel som påverkar
framkomligheten. De framkomlighetsproblem som uppstår utgörs främst av trafiksignaler.
Särskilt problematiska är passagerna av Hoplaksvägen, Bölegatan, Bangårdsvägen, Gustav
Vasas väg och Tavastvägen. Vid dessa trafiksignaler tvingas cyklisterna ofta till långa
väntetider. Den längsta stopptiden inträffade vid Bölegatan där signalen vid ett tillfälle var röd i
3,5 minuter.
Utrymmet för cyklisterna är på stora delar av stråket tillräckligt – men det finns avsnitt där
cykelbanan är smal och det cyklisterna tvingas samsas om utrymmet med fotgängare,
exempelvis på Böle bro och genom Östra Böle.
Fördröjningar uppstår på ett antal platser på grund av dålig kontinuitet, tvära kurvor och dålig
sikt. Vägvisning saknas helt på sträckan vilket gör det svårt att hitta rätt väg utan karta. På stora
delar av sträckan genom Centralparken och mellan Östra Böle och Forsbygatan saknas även
markeringar på marken vilket gör det ännu svårare att veta var cykelstråket går.
Nedan följer en redogörelse för de problem som identifierats längs sträckan med början i
Munksnäs och slut i Vik.
Mitt i Munksnäsallén finns en cykelbanan men när den når Munksnäsplatsen upphör den
plötsligt och cyklisterna tvingas till cykling i blandtrafik fram till korsningen med Hoplaksvägen.

Figur 4. Cykelbana upphör vid Munknäsplan.
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I den första delen av Lillhoplaxparken är cykelvägen grusad vilket påverkar körkomforten för
cyklisterna.

Figur 5. Grusad gång- och cykelväg.

Längre fram i Lillhoplaxparken, där cykelbanan svänger av upp mot Centralparken, är
beläggningen i dåligt skick. Asfalten är full av sprickor och ojämnheter.

Figur 6. Beläggningen i dåligt skick.
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Vid en plats finns en stor upphöjning med en grop i där beläggningen har gått sönder.

Figur 7. Exempel på dålig beläggning med stora hål.

Där cykelbanan passerar Vattengränd lutar den kraftigt i sidled och beläggningen är dålig – det
gäller både på den del där det ligger gatsten och där det är asfaltsbeläggning.

Figur 8. Cykelvägen lutar kraftigt och beläggningen är dålig.
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På sträckan genom Centralparken följer stråket en friliggande gång- och cykelväg utan
separering mellan cyklister och fotgängare vilket gör att trafikanterna har svårt att veta var de
ska placera sig vid möten.

Figur 9. Gång- och cykelväg utan separering.

Vid passagen genom Västra Böle finns ingen cykelbana, utan gång- och cykeltrafikanter
samsas på en stenbelagd yta. Vägmarkeringar och skyltning saknas, varför det inte är helt lätt
att veta var cykelstråket går utan karta.

Figur 10. Svårt att orientera sig utan god lokalkännedom.
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Vid passage av spårvagnsspåren vid Bölegatan finns risk att cykelhjulen fastnar i spåren
eftersom cykelbanan går i nästan samma riktning.

Figur 11. Risk att fastna i spårvagnsspåren.

Vid utfarten från Böle station finns en stolpe placerad i cykelbanan med risk för påkörning.

Figur 12. Stolpe i cykelbanan.
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Där cykelbanan passerar busshållplatsen utanför Böle station uppstår ofta konflikter mellan
gångtrafikanter och cyklister, speciellt vid på- och avstigning av bussar. Hållplatsen är olyckligt
utformad med väderskyddet placerat i cykelbanan vilket skymmer sikten.

Figur 13. Fotgängare i cykelbanan vid busshållplats.

Figur 14. Fotgängare i cykelbanan vid busshållplats.
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Trafiksituationen vid Böle station är intensiv med många trafikanter i rörelse och det uppstår ofta
konflikter.

Figur 15. Otydlig cykelöverfart och övergångställe.

Väster om Bangårdsvägen står en signalstolpe mitt i cykelbanan med risk för påkörning.

Figur 16. Stolpe i cykelbanan.
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Öster om Bangårdsvägen står två stolpar mitt i cykelbanan med risk för påkörning.

Figur 17. Stolpar i cykelbanan.

Öster om Bangårdsvägen finns en hållplats med olycklig utformning. Väderskyddet har
placerats precis intill cykelbanan och skymmer sikten för resenärer som kliver av bussen med
risk för kollisioner med cyklister som inte hinner stanna.

Figur 18. Dålig placering av väderskydd och cykelbana.
12 (16)
PM

Utanför simhallen i Böle saknas symboler som visar vilken sida av gång- och cykelbanan som
gäller för gångtrafikanter respektive cyklister, vilket gör det svårt för trafikanterna att veta var de
ska placera sig.

Figur 19. Oklart vilket som är gång- respektive cykelbana.

Vid passagen av Gustav Vasas väg saknas sänkning av kantstenen vilket försvårar
framkomligheten för cyklisterna.

Figur 20. Kantsten förhindrar framkomlighet och påverkar komfort.
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På den östra sidan av Gustav Vasas väg fortsätter stråket förbi ett bullerplank med en tvär
kurva med dålig sikt och risk för kollisioner.

Figur 21. Tvär kurva med begränsad sikt.

Stråket fortsätter på en grusad väg med låg körkomfort.

Figur 22. Dålig komfort och låg framkomlighet.
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Vegetationen växer nära cykelbanan på vissa avsnitt och skymmer sikten i kurvorna.

Figur 23. Buskage skymmer sikten.

Öster om Tavastvägen finns en busshållplats med olämplig utformning. Väderskyddet har
placerats bakom cykelbanan vilket gör att resenärer som ska av och på bussarna hamnar i
cykelbanan.

Figur 24. Dålig utformning av busshållplats.
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Vid passagen av Viksbågen står en stolpe i cykelbanan med risk för påkörning. Passagen har
utformats med en för cyklisterna ogynnsam linjeföring som tvingar till en kraftig inbromsning.

Figur 25. Stolpe i cykelbanan.
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Åggelby – Centrum
Den inventerade sträckan går från Åggelby till centrum via Böle och följer järnvägen hela vägen
in till Centralstationen. Större delen av sträckan går längs en friliggande gång- och cykelväg
utan separering mellan cyklister och fotgängare. Den inventerade sträckan är ca 8,0 kilometer
enkel väg.
Sträckan börjar vid korsningen Åggelbyvägen/Kullatorpsvägen. Längs Åggelbyvägen finns
dubbelriktade cykelbanor på båda sidor vägen men vid inventeringen cyklades endast
cykelbanan på den södra sidan. Cykelbanan är separerad från gångbanan genom målad linje
och symboler.
Vid Landshövdingsvägen finns en anslutning upp till den friliggande gång- och cykelvägen som
följer järnvägen. Gång och cykelvägen går i naturmark i en sträckning med många kurvor och
böljande terräng. Separering mellan cyklister och fotgängare saknas.
Vid Bangårdsvägen ansluter gång- och cykelvägen till körbanan och cyklister och fotgängare
åtskiljs här genom målad linje och symboler. Stråket passerar stationen vid Böle och fortsätter
sedan längs järnvägen på en friliggande gång- och cykelväg utan separering mellan cyklister
och fotgängare.
Strax norr om Djurgårdsviken avviker gång- och cykelvägen från järnvägen och gör en liten
omväg förbi några fastigheter. Stråket följer Djurgårdsvägen en kort bit för att sedan återansluta
till Järnvägen via en kort passage på en smal grusad cykelväg.
Vid Kajsaniemiallén hänvisas cyklisterna till cykling längs körbanan fram till Järnvägstorget via
Västra Teatergränden. Sista biten in till Centralstationen följer bussgatan över Järnvägstorget
och ansluter till cykelbanan som går längs Brunnsgatan. I riktning norrut går stråket över
Järnvägstorget i en yta som delas med fotgängare.
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Figur 1. Sträckan - geografisk översikt
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Sträckan har inventerats av en cyklist utrustad med video och GPS. Sträckan cyklades två
gånger i vardera riktningen. Datainsamlingen genomfördes 26-28 maj 2014.
Insamlad GPS-data och videofilmer har därefter analyserats med hjälp av det analysprogram
som togs fram i samband med en liknande framkomlighetsstudie åt Stockholms stad 2009.
Analysprogrammet sammankopplar GPS-data och film och presenterar på karta var den
aktuella filmsekvensen är inspelad. Analysprogrammet presenterar även en rad olika
parametrar som beskriver framkomligheten längs den aktuella sträckan. Nedan presenteras
parametervärden för den aktuella sträckan. En tabell och en hastighetsprofil presenteras för
vardera riktningen.

Tabell 1. Riktning mot Centrum

Statistik

Restid (mm:ss)
Sträcka (m)
Genomsnittlig hastighet (km/h)
Standardavvikelse (km/h)
Medianhastighet (km/h)
85:e percentilen (km/h)
Högsta hastighet (km/h)
Antal stopp
Längsta stopp (sek)
Fördröjningstid (sek)
Stopptid under resan (sek)
Andel stopptid under resan (%)
Andel tid där hastigheten
understiger snitthastighet (%)
Genomsnittlig fördröjning
(sek/km)

Medel

Insamlade resor

19:37
8005
24,5
6,4
24,9
29,7
45,0
2
19
206
20
2

19:51
8031
24,3
5,9
25,4
29,7
44,4
2
34
216
36
3

19:23
7979
24,7
6,8
24,4
29,7
45,6
1
3
196
3
0
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Figur 2. Graf över hastighet (km/h) och tid (min)
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Tabell 2. Riktning mot Åggelby

Statistik

Restid (mm:ss)
Sträcka (m)
Genomsnittlig hastighet (km/h)
Standardavvikelse (km/h)
Medianhastighet (km/h)
85:e percentilen (km/h)
Högsta hastighet (km/h)
Antal stopp
Längsta stopp (sek)
Fördröjningstid (sek)
Stopptid under resan (sek)
Andel stopptid under resan (%)
Andel tid där hastigheten
understiger snitthastighet (%)
Genomsnittlig fördröjning
(sek/km)

Medel

24:17
8105
20,0
4,8
19,9
24,1
35,6
1
1
247
1
0

24:34
8134
19,9
5,0
20,1
24,6
36,4
1
1
285
1
0

24:00
8075
20,2
4,7
19,8
23,6
34,9
0
0
208
0
0
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Figur 3. Graf över hastighet (km/h) och tid (min)
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Insamlade resor

Sammanfattning av framkomlighetsproblem
Framkomligheten mellan Åggelby och centrum är god och cyklisten kan ta sig fram i en jämn
takt utan avbrott. Generellt är det få cyklister och fotgängare utmed sträckan och det uppstår
sällan trängsel. Det finns inte heller några trafiksignaler som påverkar framkomligheten.
De fördröjningar som uppstår beror istället på begränsad sikt, tvära kurvor och smala sektioner
där möten och omkörningar kräver hastighetsanpassning. Vid Böle station kan det i bli rörigt
med mycket folk på gång- och cykelbanan i anslutning till ankomster av tåg, spårvagnar och
bussar.
Vägvisning saknas längs hela sträckan och utan lokalkännedom eller karta är det svårt att hitta
rätt väg. Särskilt problematiskt är det längs den del av sträckan som går på friliggande gångoch cykelvägar genom naturmark längst i norr.
Nedan följer en redogörelse för de problem som identifierats längs sträckan.
Vid busshållplats Kullatorpsvägen har väderskyddet placerats halvvägs in på cykelbanan vilket
medför att utrymmet bakom väderskyddet är smalt. Väderskyddet skymmer sikten för både
cyklister och fotgängare vilket medför risk för kollisioner mellan cyklister och resenärer som
kliver av bussen.

Figur 4. Väderskydd i cykelbana.
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På den del av sträckan som går längs friliggande gång- och cykelvägar genom naturområden
finns ett antal tvära kurvor med dålig sikt på grund av att vegetationen fått växa för nära. Det
kan vara svårt att upptäcka möten och det finns risk för kollisioner. Detta gör att cyklisterna
tvingas till onödiga inbromsningar för att undvika farliga situationer. Tät vegetation nära
cykelbanan kan också ge en otrygg känsla och rädsla för att någon ska stå i buskarna.

Figur 5. Begränsad sikt till följd av buskage.

Dålig sikt på grund av att buskage fått växa för nära cykelbanan.

Figur 6. Buskage skymmer sikten.
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Tvär kurva med dålig sikt.

Figur 7. Tvär kurva med dålig sikt.

Utförslöpa, kurva och dålig sikt i kombination ger en otrygg färd.

Figur 8. Lutning och begränsad sikt.
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Det finns också större träd som skymmer sikten.

Figur 9. Träd skymmer sikten.

Busshållplatsen vid Mässcentrum har en olycklig utformning där väderskyddet placerats bakom
cykelbanan vilket gör att det finns risk för konflikter mellan cyklister och resenärer som ska av
och på bussen. Cyklister på väg söderut kommer från en utförslöpa och kan därför komma med
hög fart förbi busshållplatsen. Bangårdsvägen har två körfält i vardera riktningen varför en
hållplatsficka inte är nödvändig.

Figur 10. Dålig utformning av busshållplats.
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Strax norr om Böle station finns en stolpe mitt i cykelbanan med risk för påkörning.

Figur 11. Stolpe i cykelbanan.

Vid Böle station kan det i bli rörigt med mycket folk på gång- och cykelbanan i anslutning till
ankomster av tåg, spårvagnar och bussar.

Figur 12. Risk för konflikter då det är mycket folk i rörelse.
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Vid Böle station finns också pelare placerade mitt i cykelbanan med risk för påkörning. Vid
samma plats finns även en trapp och entré till Böle station som ligger dold i fasaden. Här finns
risk för kollisioner när fotgängare plötsligt kliver rakt ut i cykelbanan.

Figur 13. Bropelare i cykelbanan.

Gång- och cykelbanan saknar separering mellan cyklister och fotgängare och vid möten och
omkörningar kan det vara svårt för trafikanterna att veta var de ska placera sig. Dessa
situationer kräver nästan alltid hastighetsanpassningar vilket påverkar framkomligheten.

Figur 14. Separering mellan gående och cyklister saknas.
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Vid Djurgårdsvägen finns ett par stolpar placerade i cykelbanan med risk för påkörning.

Figur 15. Stolpar i cykelbanan.

Från Djurgårdsvägen leder en liten grusstig upp till den friliggande gång- och cykelvägen.
Passagen är smal och det blir trångt om utrymme vid möten med andra trafikanter. Utan
lokalkännedom är det också svårt att veta att detta är rätt väg.

Figur 16. Grusad beläggning och svårorienterat.
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Vid Kajsaniemiallén är det svårt att tyda vägmarkering och skyltning. Ska cyklisterna cykla i
körbanan eller vid sidan om? Och var ska fotgängarna placera sig på gång- och cykelbanan?

Figur 17. Otydlig vägmarkering.

Vid Centralstationen tvingas cyklisterna att vänta på grön signal trots att det finns stora ytor för
att anlägga en fri högersväng för cyklister.

Figur 18. Otydlig vägmarkering.
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