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Figur 1: Näckrosleden med sina 15 olika etapper.
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Inledning
Bakgrund
Näckrosleden är en drygt 70 mil lång regional turistcykelled som går igenom Sörmlands alla nio
kommuner. Näckrosleden består av 15 etapper som startar och slutar i 13 olika orter. Tillsammans
utgör etapperna hela leden. De olika etapperna är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gnesta-Trosa
Trosa-Nyköping
Nyköping-Oxelösund
Oxelösund-Stavsjö
Stavsjö-Katrineholm
Katrineholm-Vingåker
Vingåker-Julita
Julita-Eskilstuna

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Eskilstuna-Strängnäs
Strängnäs-Mariefred
Mariefred-Gnesta
Mariefred-Malmköping
Malmköping-Flen
Flen-Katrineholm
15. Flen-Nyköping

Näckrosleden skapades av landstinget i Sörmland i ett regionalt projekt år 1997. När projektet tog slut
levde cykelleden vidare utan ledhuvudman. Drift och underhåll sköttes av ideella krafter. År 2013 blev
Regionförbundet Sörmland (numera Region Sörmland) ledhuvudman som ett led i genomförandet av
den regionala cykelstrategin (ref. Regionförbundet Sörmland, 2014).
Nu vill Region Sörmland ansöka om att Näckrosleden ska klassificeras och märkas ut som nationell
cykelled för rekreation och turism. Trafiksäkerhet är ett av de beslutsgrundande kvalitetskriterierna
vid ansökningstillfället. Näckrosleden finns redan omnämnd i länstransportplanen 2018–2029 då
Region Sörmland har som avsikt att åtgärda kvarvarande trafiksäkerhetsbrister på Näckrosleden.
Denna åtgärdsvalsstudie med tillhörande åtgärdsförslag utgör underlag för den kommande
länstransportsplanen i Sörmland.
Trafikverket har i samarbete med en nationell referensgrupp tagit fram rapporten Cykelleder för
rekreation och turism, Klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, version 2.0 (publikation
2017:145), fortsättningsvis kallat handledningen, som anger klassificerings- och kvalitetskriterier för
nationella, regionala och lokala cykelleder för rekreation och turism. För att Näckrosleden ska få
klassas och märkas ut som en nationell cykelled för rekreation och turism måste kriterierna i
handledningen uppfyllas. Utgångspunkten för trafiksäkerhetskriterierna är Nollvisionen med målet att
ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.
I handledningen används gränsvärden för trafikmängd och hastighetsbegränsning för att avgöra om
infrastrukturen är lämplig för en cykelled sett utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv. Trafiksäkerheten
bedöms i det fallet utifrån de fyra kategorierna grön, gul, röd och lila standard enligt tabellen på nästa
sida.
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Tabell 1. Klassning av trafiksäkerhetsstandard enligt Cykelleder för rekreation och turism,
klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning (Trafikverket, 2017:145).
Grön standard - Cyklister upplever att det utan problem går bra att cykla med barn
under 12 år på sträckan. Hit räknas cykelbanor, lågtrafikerade landsvägar samt
tätortsvägar med låga hastigheter (30–40 km/tim) och lite trafik.
Gul standard - Vägen upplevs som så pass lugn att två vuxna ofta kan cykla i bredd
utan att störas av trafik. Hit räknas cykling i blandtrafik på lågtrafikerade vägar och
vägar med cykelfält.
Röd standard - Vägen upplevs som osäker. Hit räknas cykling i blandtrafik eller på
cykelfält på vägar med större trafikmängd och högre hastigheter.
Lila standard - Vägen upplevs som mycket trafikfarlig.
För att leden ska accepteras för utmärkning bör den enligt handledningen vid ansökningstillfället till
övervägande del uppfylla kraven för grön standard. Den totala längden med röd standard får inte vara
mer än 10 procent av den totala längden och dessa 10 procent ska vara fördelade över flera delsträckor.
Röda sträckor på vägar med hastigheten 80 km/tim måste uppfylla minst gul standard inom 5 år från
ansökningstillfället. Lila vägsträckor får aldrig ingå i en cykelled med utmärkning. Det får helst inte
förekomma röda passager (korsningar) i en cykelled som är skyltad för rekreation eller turism.

Syfte
Syftet med åtgärdsvalsstudien är att föreslå åtgärder för ökad trafiksäkerhet på det statliga vägnätet
längs Näckrosleden för att på det sättet ge bättre förutsättningar för att leden vid nästa
ansökningstillfälle kan komma att godkännas som nationell cykelled för rekreation och turism.

Läsanvisning
Rapportens första del behandlar Näckrosleden i sin helhet och dess betydelse i relation till relevanta
mål. I den första delen beskrivs också de trafiksäkerhetskrav som ställs på nationella cykelleder för
rekreation och turism och vilka typer av åtgärder som kan vara aktuella att ta till för att lösa de brister
som har identifierats.
Den andra delen består av platsspecifika studier där de identifierade bristerna beskrivs tillsammans
med förslag på lösningar. Varje brist hanteras utifrån de tre stegen – Förstå situationen, Pröva
tänkbara lösningar och Rekommenderade åtgärder.
Avslutningsvis presenteras ett paketeringsförslag som utgår ifrån handledningens trafiksäkerhetskrav.
Paketeringen sammanfattar vilka åtgärder som behöver göras för att de identifierade
trafiksäkerhetsbristerna längs Näckrosleden ska uppnå fullgod trafiksäkerhetsstandard för en
nationell cykelled för rekreation och turism.
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Problembild
Den övergripande problembilden för Näckrosleden är att ledhuvudmannen önskar använda leden för
att attrahera cykelturister från Sverige såväl som internationellt för att på det sättet öka
sysselsättningen och intäkterna i besöksnäringen. En stor utmaning i detta är att Näckrosleden idag
har trafiksäkerhetsbrister som inte bara skapar en sämre upplevelse av leden, utan på sina platser är så
allvarliga att leden inte ens bör öppna innan dessa är åtgärdade. Kravet för att leden ska kunna
godkännas som nationell cykelled för rekreation och turism är att åtgärdsförslagen minst uppfyller
trafiksäkerhetskriterierna i handledningen Cykelleder för rekreation och turism, Klassificering,
kvalitetskriterier och utmärkning.

Avgränsningar
Geografisk avgränsning för åtgärdsvalsstudien:



Näckrosleden, så som ledens linjesträckning såg ut 2019-11-01.
Passager och vägsträckor på det statliga vägnätet.

Innehållsmässig avgränsning för åtgärdsvalsstudien:


Alla passager och vägsträckor med trafikfarlig (lila) standard och osäker (röd) standard som är
identifierade den 31 januari 2020 och som måste åtgärdas för att leden ska kunna godkännas
som nationell cykelled. Även vissa gula passager och vägsträckor har tagits med, exempelvis
om de utgör en felande länk eller att det finns orsak att tro att bristen inom en snar framtid
kan övergå till röd standard.

Åtgärdsvalsstudien ger förslag till rekommenderade åtgärder på det statliga vägnätet för de brister
som har identifierats. Förslaget innehåller även en uppskattning av kostnader för åtgärderna. Rena
utformningsfrågor utreds dock inte inom ramarna för denna åtgärdsvalsstudie, utan åtgärderna
omfattas endast av schablonkostnader och en grov bedömning av genomförbarhet.

Arbetsprocessen
Studien har initierats av Trafikverket, i första hand för att få ett objektivt underlag för bemötande av
Region Sörmlands ansökan om att få Näckrosleden klassificerad och utmärkt som en nationell
cykelled för rekreation och turism. Trafikverkets utredningsenhet har ansvarat för att studien
genomförts i enlighet med metodiken för åtgärdsvalsstudier. Tyréns har upphandlats som konsult för
arbetet och har drivit processen med åtgärdsvalsstudien. Tyréns förslag till åtgärder och rapportutkast
har löpande stämts av med Trafikverkets samhällsplanerare, åtgärdsplanerare och utredningsledare.
Region Sörmland lämnade i uppstarten av arbetet över underlagsmaterial som har varit en viktig del i
att förstå vilka trafiksäkerhetsbrister som finns längs Näckrosleden. Med utgångspunkt i underlaget
från regionen har Trafikverket inledningsvis gjort en trafiksäkerhetsbedömning av leden som har
föranlett vissa omdragningar av leden på initiativ av Region Sörmland. Efter en kompletterande
trafiksäkerhetsbedömning av omdragningarna har resultatet från trafiksäkerhetsbedömningen
använts som underlag för de bristbeskrivningar och åtgärdsförslag som har presenterats i denna
studie.
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Åtgärdsvalsstudien har genomförts i nära samarbete mellan Trafikverket, Region Sörmland och
Tyréns med arbetsgruppsmöten var 6:e vecka i syfte att utbyta information och gemensamt resonera
kring problemställningar och lösningar. Under studiens gång har också två dialog- och
informationsträffar genomförts med representanter från kommunerna i Sörmland, vilket har skett i
samband med de ordinarie kommunnätverksträffarna i region Sörmland.

Aktörer och övriga intressenter
Arbetsgruppen för åtgärdsvalsstudien har bestått av följande deltagare:





Projektledare Maria Magnusson/Sandra Hallås, Trafikverket Region Öst.
Biträdande projektledare Pernilla Bernhardsson, Trafikverket Region Öst.
Infrastrukturstrateg Fredrik Högberg, Region Sörmland.
Konsult Helena Jönsson och Jonas Hedlund, Tyréns.

Trafikverket är beställare av denna åtgärdsvalsstudie. Trafikverket är också väghållare för de statliga
vägarna.
Region Sörmland är ledhuvudman och bär huvudansvaret för leden. Regionen ansvarar för förankring
med alla berörda intressenter (se lista nedan) och kvalitetssäkring av underlaget för denna
åtgärdsvalsstudie.
Tyréns ansvarar för att driva åtgärdsvalsstudien.
Nedan listas övriga intressenter som är väsentliga i arbetet med Näckrosleden:








Region Stockholm
Trafikverket Region Stockholm
Trafikverket Underhåll Öst/Stockholm
Eskilstuna kommun
Flens kommun
Gnesta kommun
Katrineholms kommun







Nyköpings kommun
Oxelösunds kommun
Strängnäs kommun
Trosa kommun
Vingåkers kommun



Södertälje kommun

Dialog och informationsträffar har skett under arbetets gång med representanter från de kommuner
som har berörts av identifierade brister och åtgärdsförslag. Två dialogmöten har hållits i samband med
de ordinarie kommunnätverksträffarna i Region Sörmland. Den första dialogen genomfördes den 5
november 2019 i syfte att informera kommunerna om Näckrosledens linjesträckning och vilka sträckor
som berör respektive kommun, samt för att samla in information om relevanta utbyggnadsplaner hos
kommunerna. En uppföljande andra dialog genomfördes den 19 maj 2020 i syfte att informera
kommunerna om resultatet från åtgärdsvalsstudien och den fortsatta arbetsprocessen.

Felkällor
Leden följer i många fall lågtrafikerade vägar där årsdygnstrafiken, ÅDT, vanligtvis mäts med 10årsintervall. Detta innebär att trafikmängderna i vissa fall kan vara något missvisande. SDT är också
schablonmässigt uppräknat från ÅDT istället för uppmätt vilket utgör en adderande felkälla.
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Tidigare planeringsunderlag och gällande planer
Nedan beskrivs de utredningar och beslut som tidigare har genomförts och som ligger till grund för
åtgärdsvalsstudien och de åtgärder som föreslås.

Inventering från 2014
Inventering och kartläggning av Näckrosleden för utveckling av cykelturism och ökad
trafiksäkerhet, Regionförbundet, version 2014:3 utgjorde underlag för ansökan om att få
Näckrosleden godkänd som regional cykelturistled och är resultat av ett omfattande dialogarbete
mellan Region Sörmland och Sörmlands nio kommuner samt representanter för ideella cykelintressen,
regionen och Trafikverket Öst. Inventering och kartläggning av Näckrosleden gjordes utifrån
kvalitativa och kvantitativa dataunderlag och metoder så som webbenkät, trafiksäkerhets- och
kvalitetsgranskning utifrån Trafikverkets trafiksäkerhetskriterier och workshop. Resultatet
sammanvägdes sedan och omsattes till generella åtgärdsförslag för de delar av leden som var röda eller
lila och därmed inte hade godtagbar trafiksäkerhetsstandard vid tidpunkten. Leden har sedan dragits
om sedan denna inventering genomfördes.
De åtgärdsförslag som var aktuella i samband med studien presenteras nedan, listade utifrån den
ordningsföljd som de prövades utifrån:
1.

Ny mätning av fordonstrafikflöde – För några av vägsträckorna var fordonsflödet precis på
gränsen till vad som var tillåtet enligt Trafikverkets kvalitetskriterier. I dessa fall föreslogs som
första åtgärd en ny mätning av motorfordonsflödet under sommartid.

2. Sänkt hastighet under sommartid – Åtgärden bedömdes som potentiell då den inte kräver
några infrastrukturåtgärder utan enbart innebär att Trafikverket skriver en lokal
trafikföreskrift (LTF) som gäller under sommarmånaderna samt att hastighetsskyltarna byts
ut under semestermånaderna.
3. Omdragning av Näckrosleden till annan väg – En omdragning till mindre trafikerade vägar
förslogs i de fall där längre vägsträckor hade dålig trafiksäkerhetsstandard eller när
fordonsflödet var så intensivt att en hastighetssänkning inte räckte som åtgärd, och inga
viktiga målpunkter fanns utmed sträckan.
4. Målning av cykelfält – Åtgärden bedömdes som lämplig för vägsträckor där den skyltade
hastigheten var under 70 km/tim och vägen vara mellan 5,75 och 6,5 meter bred.
5.

Bygga sommarcykelväg – Sommarcykelväg är en enklare form av cykelväg utan biltrafik. Den
är smalare med lägre nivå på beläggning och bärighet än en vanlig cykelväg. Denna typ av
cykelväg är billigare att anlägga och är inte tänkt att snöröjas eller underhållas med tunga
entreprenadfordon.

6. Bygga cykelväg med full bärighet –Åtgärden föreslogs främst för de vägsträckor som går
genom lite större tätorter, där det också kan förväntas finnas större flöden av vardagscyklister
under hela året.
Prioriteringsordningen vid tillfället var att lila åtgärder skulle åtgärdas först och därefter röda
vägsträckor. Gula vägsträckor och vägsträckor utan asfaltbeläggning skulle i sin tur åtgärdas när
tillfälle bjöds, till exempel då närliggande röda eller lila vägsträckor skulle åtgärdas eller om arbetet
kunde samordnas med andra grävarbeten.
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Gällande länsplan
Länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2018–2029, Regionförbundet
Sörmland, september 2018, är Region Sörmlands planeringsunderlag för hur statens länsvägar och
cykelvägar på regional nivå ska utvecklas inom regionen. I den pekas Trafiksäkerhet Näckrosleden ut
som en del i åtgärdsplanen för planperioden. Det som främst pekas ut gällande Näckrosleden är
kvarvarande brister på överfarter och behovet av korsningsåtgärder för att förbättra trafiksäkerheten.
Enligt prioriteringsprinciperna för gång- och cykelvägar som finns i länstransportplanen prioriteras i
första hand cykelåtgärder med fokus på vardagsresor. I andra hand stöds cykelåtgärder för rekreation
och turism, däribland utvecklingen av Näckrosleden för att förbättra trafiksäkerheten på leden där
kvarvarande brister finns.

Tidigare ansökan om utmärkning av nationell turistcykelled
Den 21 december 2018 lämnade Region Sörmland in en första formell ansökan till Trafikverket om att
få Näckrosleden utmärkt som nationell cykelled för rekreation och turism (ref. checklista, daterad
2018-12-21). I ett beslut från Trafikverket Region Öst, daterat 2019-08-13, valde Trafikverket att avslå
ansökan med motiveringen att leden inte bedömdes uppfylla beslutskriterierna för förankring och
trafiksäkerhet. Bedömningarna har kommunicerats muntligt med handläggare på Region Sörmland
under maj och juni 2019.
Bristerna avseende förankring avsåg att leden inte hade förankrats med berörda kommuner,
regionförbund och enskilda väghållare i Stockholms län. I ansökan nämns enbart samverkande parter
och kommuner i Södermanlands län. Detta trots att etapp 1 mellan Gnesta-Trosa och etapp 11 mellan
Mariefred-Gnesta går genom Södertälje kommun, i Stockholms län. Vid ansökningstillfället fanns det
också flera vägsträckor utmed Näckrosleden som enligt Trafikverkets kriterier (ref. TRV-rapport
2017:145, version 2.0) hade lila standard. Enligt beslutskriterierna kan vägsträckor med lila standard
aldrig ingå i en cykelled med utmärkning och måste därför vara åtgärdade innan leden kan godkännas.
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Mål
Nationella mål
Det övergripande transportpolitiska målet för Sverige är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Därutöver
har riksdagen beslutat om ett funktionsmål och ett hänsynsmål. Funktionsmålet handlar om att skapa
tillgänglighet för resor och transporter. Med detta avses att transportsystemets utformning, funktion
och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och vara
jämställt utifrån män och kvinnors transportbehov. Hänsynsmålet handlar om att transportsystemet
ska ta hänsyn till säkerhet, trygghet, miljö och hälsa. Med detta avses att transportsystemets
utformning, funktion och användning ska anpassas så att ingen ska dö eller skadas allvarligt samt att
det ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppfylls.
Det övergripande målet för folkhälsan i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Ett antal målområden är vägledande för folkhälsoarbetet,
inte minst att skapa bättre förutsättningar för fysisk aktivitet under fritiden, vilket Näckrosleden kan
göra.

Regionala mål
På regional och storregional nivå finns olika dokument som beskriver mål och inriktningar för
regionens och transportsystemets utveckling i Sörmland.
Sörmlandsstrategin 2020 är regionförbundet Sörmlands regionala utvecklingsplan. Strategin
innehåller fyra mål (ref. Regionförbundet Sörmland, 2011):
1.

I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta.
Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens.
2. Sörmland har starka samband med omvärlden.
3. Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv.
4. Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer.
En nationell cykelled har bäring på flera av dessa punkter, inte minst eftersom den ger underlag för
turism- och besöksnäring utmed leden utanför de större städerna.
Klimat-och energistrategin för Sörmland beskriver hur Sörmlands län är med och bidrar till att nå
visionen om noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045. Leden bidrar till ökade möjligheter till
klimatsmart semester på hemmaplan för sörmlandsborna. I övrigt bidrar cykelleden inte direkt till
överflyttning från bil till cykel på det sätt som vardagscykling gör så klimatnyttan är begränsad.
Regional cykelstrategi för Sörmland innehåller mål och strategier för hur cykelvägnätet och
turistcykelleder i regionen bäst kan utvecklas utifrån i ett regionalt perspektiv. Ett av målen på sikt är
att länka samman hela länet genom att binda ihop cykelvägar och turistcykelleder. En ny regional
cykelstrategi är på framtagande.
Länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2018–2029 är den regionala
investeringsplanen för regionala vägar och cykelvägar. Planen utgår från ovan nämnda strategier.
Planen innehåller ”En satsning för att åtgärda kvarvarande brister på nysatsningen på Näckrosleden,
en kommande nationell turistcykelled”. Kostnaden för de statliga åtgärderna ingår i en pott för cykeloch trafiksäkerhetsåtgärder. En liten del av leden öster om Gnesta går även i Stockholms län.
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Prioriteringskonflikter
Det finns prioriteringskonflikter i att prioritera infrastrukturåtgärder för turistcykelleder. Några av
dessa är att:
 Åtgärder prioriteras i konkurrens med andra infrastrukturåtgärder i länsplanen, främst
cykelvägar för arbets- och skolpendling.
 Nya cykelvägar utanför vägområdet kräver markåtkomst och dessa ytor skulle kunna användas
för annat eller innehålla värdefulla natur- eller kulturvärden.
 Ur ett turism- och näringslivsperspektiv kommer en cykelled som denna alltid gynna vissa
målpunkter med besöksnäring om dessa trafikeras av leden. Det kan upplevas leda till en
snedvridning, där vissa målpunkter gynnas framför andra.
 På ett övergripande plan kan också satsningar på cykel leda till fler cykelolyckor då fler väljer
att cykla.
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Trafiksäkerhetskrav för nationella leder
De trafiksäkerhetskriterier som Näckrosleden måste uppfylla för att kunna bli godkänd som nationell
cykelled för turism och rekreation framgår av publikation 2017:145, Cykelleder för rekreation och
turism, Klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, version 2.0, 2017. Kriterierna sammanfattas
i detta kapitel.
I de två tabellerna nedan listas trafiksäkerhetskraven som måste uppfyllas för att en sträcka ska
uppfylla gul respektive grön standard. Trafikmängd uttrycks här i sommardygnstrafik (SDT) och gäller
antalet motorfordon i genomsnitt per dygn under sommaren. För att beräkna sommardygnstrafik har
metodiken i Manual för beräkning av sommardygnstrafik utifrån ÅDT - Publikation 2018:190
(Trafikverket, 2018) använts.
Tabell 2. Trafiksäkerhetskrav för sträcka i tätbebyggt område enligt Cykelleder för rekreation och
turism, Klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, version 2.0, 2017.
Hastighet i km/tim

SDT *

30
40

< 3 000

Trafiksäkerhetskrav

Cykelbana, cykelfält, blandtrafik
Cykelbana, cykelfält
Blandtrafik
> 3 000
Cykelbana
Cykelfält
50/60 (1+1 väg)
< 2 500
Cykelbana, cykelfält
Blandtrafik
> 2 500
Cykelbana
Cykelfält
50/60 (2+2 väg)
Cykelbana
70 (stadsringsvägar)
Cykelbana
*) SDT = antal motorfordon/dygn på sommaren
Tabell 3. Trafiksäkerhetskrav för sträcka utanför tätbebyggt område enligt Cykelleder för rekreation
och turism, Klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, version 2.0, 2017
Hastighet i km/tim
60

SDT *
< 500
500- 2 000

Trafiksäkerhetskrav
Cykelbana, cykelfält
Cykelbana, cykelfält
Blandtrafik
> 2 000
Cykelbana
Cykelfält
70
< 500
Cykelbana, cykelfält, blandtrafik
> 500
Cykelbana
Cykelfält
80
< 250
Cykelbana
Cykelfält, blandtrafik
250-1 000
Cykelbana
Cykelfält
> 1 000
Cykelbana
≥ 90
Cykelbana
*) SDT = antal motorfordon/dygn på sommaren
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I tabellen nedan visas när det är olämpligt att korsa en väg utan något mer än en tydlig reglering och
markering av väjning. Trafikmängd uttrycks här i årsdygnstrafik (ÅDT) vilket motsvarar det
genomsnittliga trafikflödet per dygn under ett år. Många röda korsningar kan bli gula eller gröna
genom att man möjliggör en passage i två steg. Passager över vägar med hastigheten 100 km/tim bör
vara planskilda. I undantagsfall kan det dock tillåtas att passagen säkras med fysiska åtgärder i
korsningspunkten i kombination med varningsskyltning. Det förutsätter att omgivningen är
glesbefolkad och att vägen är relativt lågtrafikerad.
Tabell 4. Bedömning av trafiksäkerhet för passage enligt Cykelleder för rekreation och turism,
Klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, version 2.0, 2017. Grön färg = god trafiksäkerhet, gul
färg = acceptabel trafiksäkerhet, röd färg = inte acceptabel trafiksäkerhet.
ÅDT på vägen som
ska passeras
Hastighet i km/tim
40
50/60
70
80
90
100

< 3 500

3 500–8 000

8 000–12 000

12 000–16 000

16 000–20 000

För att en cykelled ska kunna klassas och utmärkas som nationell turismcykelled ska den uppfylla
följande kriterier inom trafiksäkerhet:









Den totala längden med röd standard som får ingå för att knyta ihop leden ska inte vara mer
än 10 procent av den totala längden. Den får inte heller vara sammanhängande utan ska vara
fördelad över flera delsträckor.
Röda delar på vägar med hastigheten 80 km/tim måste uppfylla minst gul standard inom 5 år
från ansökningstillfället.
Det är inte acceptabelt att låta leden ta större omvägar för att undvika sträckor med röd
standard om det är uppenbart att cyklisterna inte kommer att följa omvägen. En omväg som är
mer än 25 procent längre kan bara accepteras om det finns särskilda skäl utifrån turistiska
värden och att man kan förvänta sig att cyklisterna inte kommer att gena.
Passager som klassas som röda får helst inte (vilket i denna ÅVS har tolkats som ska inte)
förekomma.
Passager över vägar med hastigheten 100 km/tim bör (vilket i denna ÅVS har tolkats som ska)
vara planskilda.
Vid plankorsningar med järnväg måste det finnas en tydlig varning.

Det finns i Sverige idag tre nationella cykelleder: Kattegattleden, Sydostleden och Sydkustleden.
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Övergripande åtgärdsförslag
För de vägsträckor och passager som i nuläget har en icke godtagbar trafiksäkerhetsstandard föreslås
åtgärder utifrån fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen är en planeringsprincip som går ut på att i ökad
utsträckning välja lösningar som nyttjar befintlig väg på ett mer effektivt sätt. Grundtanken är att i
första hand försöka lösa ett problem med åtgärder som är mindre resurskrävande och att dyra
investeringar i form av nya anläggningar endast ska förespråkas då mindre åtgärder inte kan lösa det
aktuella problemet.

Steg 1 – Tänk om
Det första steget handlar om att överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och
resor samt valet av transportsätt.
Steg 2 – Optimera
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den
befintliga infrastrukturen.
Steg 3 – Bygg om
Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.
Steg 4 – Bygg nytt
Det fjärde steget omfattar nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder och genomförs
endast om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen.
Figur 2: Fyrstegsprincipen som är vägledande i Trafikverkets arbete för att säkerställa effektiva och
hållbara lösningar.
I de två tabellerna nedan redogörs det för åtgärder som bedöms som lämpliga att tillämpa vid
trafiksäkerhetsbrister på en turistcykelled som Näckrosleden som både går genom tätort och på
landsbygd. Åtgärderna ska enbart ses som förslag och exakt utformning utreds och beslutas först i ett
senare skede. För respektive åtgärder redovisas även en schablonkostnad. Dessa har tillämpats senare
i rapporten där enskilda brister utreds. Modifiering efter lokala förhållanden har i det fallet gjorts i viss
utsträckning.
Stegen i fyrstegsprincipen är ofta lite överlappande där en åtgärd inte självklart passar i ett steg. Steg
1-åtgärder är inte inkluderade i tabellen nedan eftersom leden i sig är ett sätt att påverka efterfrågan av
infrastrukturen genom att få fler att cykla på den.
Cykelleder för rekreation och turism är i sig en steg 2-åtgärd, det vill säga att genom skyltning och
marknadsföring få så många som möjligt att cykla på den befintliga cykelinfrastrukturen.
Förhoppningen är att så många som möjligt av bristerna ska kunna avhjälpas genom att temporärt
eller permanent flytta leden till en annan väg. Detta har ledhuvudmannen i stor utsträckning redan
gjort som ett inledande arbete till denna åtgärdsvalsstudie.
Steg 3-åtgärder är begränsade ombyggnationer som vanligtvis kan göras inom befintligt vägområde,
medan steg 4 ofta omfattar större ombyggnadsåtgärder. Tabell 5 och 6 nedan visar de åtgärder som
föreslås inom respektive steg.
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Utöver de åtgärder som presenteras i tabellerna finns ytterligare två alternativ. Det ena är att lämna
utan åtgärder, vilket kan göras vid mindre allvarliga brister, eller att stryka etappen. Tabellerna
innehåller ett kostnadsintervall för åtgärderna. Vissa intervall har ett stort spann. Det gäller
exempelvis kostnaderna för att bygga en ny cykelväg. Det är stor skillnad på om en enklare grusväg
byggs efter frivillig markåtkomst eller om en statlig asfalterad cykelväg med hög bärighet ska byggas
efter tillhörande vägplaneprocess.

Åtgärdsförslag på sträcka
Tabell 5. Åtgärdsförslag vid brister på sträcka.
Steg enligt
fyrstegsprincipen

Åtgärdsförslag

Steg 2
Optimera

1.

Omdragning – Flytta leden till annan (befintlig) väg. Åtgärden är lämplig
när vägsträckor har dålig trafiksäkerhetsstandard eller när fordonsflödet är så
intensivt att en hastighetssänkning inte räcker till som åtgärd och inga viktiga
målpunkter finns utmed sträckan. Åtgärden förutsätter att
omdragningsalternativ finns. Låg schablonkostnad.

2.

Sänkt hastighet – Åtgärden är exempelvis lämplig för sträckor som ligger i
anslutning till ett tätbebyggt område och där det är naturligt att vidareföra
hastigheten inom det tätbebyggda området. Sänkt skyltad hastighet måste
vanligtvis kompletteras med en fysisk åtgärd för att säkerställa
hastighetsefterlevnad. Låg schablonkostnad (enbart hastighetssänkningen).

3.

Breddning av vägren – För att ge bättre plats för cyklande längs befintlig
väg kan vägrensseparering användas där vägrenen breddas lokalt inom
befintligt vägområde. Breddningen kan kombineras med GCM-stöd.
Schablonkostnad 200 – 500 kr/m.

4.

Cykelfält – Att måla ett cykelfält innebär att en viss del av körbanan avsätts
för cyklande genom markering med cykelfältslinje. Till skillnad från en
cykelbana som kan utföras som en gemensam bana för gående och cyklande
är cykelfältet enbart till för cykel. Schablonkostnad 100 – 200 kr/m
(förutsätter att vägen inte behöver breddas).

5.

Bygdeväg – Att göra om till bygdeväg innebär att vägen får två extra breda
vägrenar för gående och cyklister och ett smalare körfält i mitten. Vid möten
får motorfordonen tillfälligt använda vägrenen för att sedan köra tillbaka till
körbanan. Åtgärden är lämplig på kortare sträckor på lågtrafikerade väg med
låg hastighetsgräns, där vägen har eller skulle kunna ha en relativt stor mängd
gående och cyklister. Är hastigheten över 60 km/tim sänks den i samband
med åtgärden. Schablonkostnad 100 – 200 kr/m.

6.

Cykelväg – En cykelväg eller cykelbana är en bilfri väg som ligger i
anslutning till blandtrafikvägen eller fritt för gående och cyklister. Det kan
vara från en enklare sommarcykelväg till en asfalterad cykelväg med
fullbärighet. Schablonkostnad 1 000 – 8 000 kr/m.

Steg 3
Bygg om

Steg 4
Bygg nytt
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Åtgärdsförslag vid korsning eller passage
Tabell 6. Åtgärdsförslag vid brister vid korsning eller passage.
Steg enligt
fyrstegsprincipen

Förslag på åtgärd

Steg 2
Optimera

1.

Omdragning – Att flytta leden till annan (befintlig) väg är lämplig när
vägsträckor har dålig trafiksäkerhetsstandard eller när fordonsflödet är så
intensivt att en hastighetssänkning inte räcker till som åtgärd och inga viktiga
målpunkter finns utmed sträckan. Låg schablonkostnad.

2.

Sänkt hastighet – Att sänka den skyltade hastigheten på vägen som ska
passeras. Det är ofta lämpligt för sträckor som ligger i anslutning till ett
tätbebyggt område och där det är naturligt att vidareföra hastigheten inom
det tätbebyggda området. Vanligtvis måste åtgärden kompletteras med en
fysisk åtgärd för att säkerställa hastighetsefterlevnad. Låg schablonkostnad
(enbart hastighetssänkningen).

3.

Passage i två steg – Passage i två steg kan skapas med en trafikö eller refug. Vilken utformning som är lämpligast varierar från plats till plats.
Schablonkostnad 100 – 500 tkr.

4.

Hastighetssäkring – Att hastighetssäkra vid passage kan vara lämpligt
inom tätbebyggt område med relativt stor mängd gående och cyklister och där
mängden tung trafik är relativt liten. Det finns olika utformningsåtgärder för
att uppnå en hastighetssäkrad passage, som exempelvis upphöjd passage eller
korsning, fartgupp eller busskudde, chikaner och dubbelsidig avsmalning.
Schablonkostnad 200 - 500 tkr.

5.

Planskild korsning – Den planskilda korsningen kan antingen utformas
som en tunnel eller bro. Normalt sett innebär en bro större höjdskillnad än en
tunnel, vilket medför att rampen får kraftigare lutning eller blir längre vid bro
än vid tunnel. Tunnlar upplevs däremot oftast som mer otrygga än broar,
särskilt under mörker, och utformningen och belysning är därför extra viktig.
Schablonkostnad 4000 - 20 000 tkr.

Steg 3
Bygg om

Steg 4
Bygg nytt

Turistisk attraktivitet
Om omdragning bedöms vara ett realistiskt alternativ bör det ställas mot om omdragningen leder till
att turistiskt attraktiva målpunkter missas. Följden kan då bli att ledens popularitet minskar och
lockar färre cyklister. Exempel på värden som är turistiskt attraktiva enligt handledningen är ett
vackert, omväxlande landskap som lämpar sig att cykla i och ett klimat som möjliggör aktiva
fritidsaktiviteter utomhus. Det måste också finnas tillräckligt med övernattningsmöjligheter,
matställen och intressanta sevärdheter.
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Nuläge för Näckrosleden
På kartan nedan visas en översikt av var på Näckrosleden trafiksäkerhetsbrister har identifierats på det
statliga vägnätet, samt vilken trafiksäkerhetsklassning respektive brist har.
Trafiksäkerhetsbedömningen baserar sig i utgångspunkten på trafiksäkerhetskriterierna i
Trafikverkets publikation 2017:145, Cykelleder för rekreation och turism, Klassificering,
kvalitetskriterier och utmärkning, version 2.0. I vissa fall har det även tagits hänsyn till platsspecifika
förutsättningar så som sikt och om det är en mötesfri väg.
Totalt har 20 brister identifierats. Av dessa uppfyller 6 stycken trafikfarlig (lila) standard, 11 stycken
osäker (röd) standard och 3 stycken gul standard.

Figur 3. Identifierade punkter/ sträckor längs Näckrosleden med trafiksäkerhetsbrister som måste
åtgärdas.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

21 (74)

Platsspecifika studier per brist
1. Korsning väg 57/ väg 506, öster om Gnesta
Förstå situationen
Strax öst om Gnesta passerar leden väg 57. Passagen är reglerad med stopplikt. Detta uppfyller
handledningens trafiksäkerhetskrav om att en passage vid 70 km/tim och en trafikmängd på över
3 500 fordon/dygn (ÅDT) minst ska ha tydlig reglering och markering av väjning för acceptabel
trafiksäkerhetsstandard. Med anledning av planerade ombyggnationer kan trafiksäkerhetsnivån dock
förändras.
Gnesta är viktig för leden ur turistsynpunkt då orten innehåller flera besöksmål så som kyrkor, slott,
badvikar och paddelvatten.

Platsinformation:
Etapp
Kommun
Hastighet
ÅDT
SDT
Vägtyp
Tätbebyggt
TS-klass

1. Gnesta-Trosa
Södertälje
70
5 600
6 200
1+1 väg
Nej
Gul

Figur 4. Korsning väg 57/ väg 506, öster om Gnesta.
En ny vägplan för väg 57 har vunnit laga kraft. Vägplanen omfattar en samling åtgärder på sträcka och
i korsningar på väg 57, sträckan mellan Gnesta och E4, med syfte att förbättra trafiksäkerheten och
framkomligheten på sträckan. Vägplanen innebär bland annat att korsningen väg 57/väg 506, som
idag är en fyrvägskorsning med väg 57 som huvudled och stopplikt från sekundärvägarna, görs om till
en cirkulationsplats med ett körfält i varje till- och frånfart (se Figur 5 på nästa sida). Mellan de två
hållplatslägena och cirkulationsplatsen anläggs ett övergångsställe. Hastigheten sänks samtidigt från
dagens 70 km/tim till 60 km/tim på väg 506 mellan cirkulationsplatsen och Gnesta med anledning av
ny bebyggelse norr om vägen (ref. detaljplan Visbohammar 1:20 med flera, se Figur 6 på nästa sida).
Förslagen passagelösning i vägplanen är dock inte optimal för cyklister som färdas i nordsydlig
riktning på leden, då cyklisterna som färdas i blandtrafik tvingas till ett sidobyte för att nå passagen.
Detaljplanen som omfattar utbyggnad av cirka 70 villatomter och en förskola nordväst om korsningen
väg 57/ väg 506 förväntas även medföra att trafiken i korsningens norra tillfart, väg 506, ökar i
framtiden.
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Figur 5. Illustrationsplan över ny cirkulationsplats i korsningen väg 57/ väg 506.

Figur 6. Illustrationsplan för Visbohammar 1:20 med flera. Röda cirklar markerar områdets två
anslutningar mot väg 57, varav den högra är befintlig korsning väg 57/ väg 506. Gröna cirklar är
potentiella planskilda passager för gående och cyklister.
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Pröva tänkbara lösningar
Tabell 7. Utvärdering av åtgärder.
Allmän kommentar samt motiv

Ja

till bortsortering om Nej

Hög

Gå vidare Ja/Nej

-

Bedömning genomförbarhet

Medel

Uppskattad kostnad för åtgärd

-

(inkl. planering)

åtgärd

Relevans måluppfyllelse enligt målen i

Lämna utan

Förstå situationen (Låg/Medel/Hög)

-

Steg enligt fyrstegsprincipen

Åtgärd som studerats och bedömts

Nr.

Bristen är gul och måste därför inte
åtgärdas enligt handledningen.
Gnesta är viktig ur turistsynpunkt.

-

Stryka etappen

-

Låg

-

Låg

Nej

Detta motiverar att leden bör
passera orten.

1

Omdragning

2

Låg

Låg

Medel

Nej

Ingen annan passage har
identifierats.
Åtgärden är inte aktuell då

2

Sänkt skyltad
hastighet

2

Medel

Låg

Låg

Nej

hastighetsefterlevnaden på platsen
bedöms vara låg med anledning av
att området inte har tätortskaraktär.
Vägplanen för väg 57 har vunnit

3

Passage i två steg

3

Hög

Låg

Oklart

Ja

laga kraft och innehåller passage i
två steg över vägen.

4

Hastighetssäkring

3

Medel

100 500 tkr

Då platsen saknar tätortskaraktär
Låg

Nej

åtgärd.
Åtgärden är inte motiverbar sett

3 000 5

Planskild korsning

4

Medel

6 000
tkr

saknas motiv för denna typ av

Låg

Nej

utifrån bristens storlek. Planskild
korsning kan komma att byggas
inom detaljplanen.

Rekommenderade åtgärder
Då vägplanen för väg 57 har vunnit laga kraft och innehåller passage i två steg åtgärdas bristen. Dock
saknas anslutande cykelväg söder om passagen. Om detaljplanen förverkligas inkluderar den utökade
passagemöjligheter över väg 57 i form av broar. Mindre åtgärder i övrigt kan antas försvåras med
anledning av pågående planer.
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2. Väg 219, Vålarö
Förstå situationen
Näckrosleden gör en avstickare till Vålarö och Svärdsklova och passerar i samband med det väg 219.
På Vålarö och Svärdsklova finns turistiska värden i form av bad, restaurang och camping. Vid passage
av vägen måste cyklisten färdas 40 meter utmed väg 219 i blandtrafik. Då vägen har en trafikmängd på
över 1 000 fordon/dygn (SDT) och en gällande hastighetsgräns på 80 km/tim klassas sträckan som
lila. Enligt handledningens trafiksäkerhetskrav ska en väg med hastighet 80 km/tim och en
trafikmängd på över 1 000 fordon/dygn (SDT) minst ha cykelbana.
Då väg 219 har en trafikmängd på under 3 500 fordon/dygn (ÅDT) och en hastighet lägre än 100
km/tim kräver inte handledningen någon åtgärd för passagen över vägen.
På platsen finns en busshållplats med bristfälliga anslutningar för oskyddade trafikanter. För att nå
hållplatsläget på den motsatta sidan av vägen måste de oskyddade trafikanterna använda vägrenen.

Platsinformation:
Etapp
Kommun
Hastighet
ÅDT
SDT
Vägtyp
Tätbebyggt
TS-klass
Figur 7. Väg 219, norr om Vålarö.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

2. Trosa-Nyköping
Nyköping
80
850
1275
1+1 väg
Nej
Lila
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Pröva tänkbara lösningar
Tabell 8. Utvärdering av åtgärder.
Allmän kommentar samt motiv

Nej

till bortsortering om Nej

Hög

Gå vidare Ja/Nej

-

Bedömning genomförbarhet

Låg

Uppskattad kostnad för åtgärd

-

(inkl. planering)

åtgärd

Relevans måluppfyllelse enligt målen i

Lämna utan

Förstå situationen (Låg/Medel/Hög)

-

Steg enligt fyrstegsprincipen

Åtgärd som studerats och bedömts

Nr.

Bristen måste åtgärdas enligt
handledningen.
Om bristen inte åtgärdas utgår

-

Stryka etappen

-

Låg

-

Hög

Ja

Vålarö från leden. Då det endast är
en avstickare påverkas inte leden
som helhet.

1

Omdragning

2

Låg

Låg

-

Nej

Alternativ väg till Vålarö förefaller
saknas.
Lokal hastighetssänkning till 70

2

Sänkt skyltad
hastighet

2

Medel

Låg

Medel

Ja

km/tim kan vara möjlig. Platsen
kommer dock troligtvis fortfarande
att upplevas som osäker.

3

Breddning vägren

3

Låg

-

Låg

Nej

Vägbredden tillåter inte detta.

4

Cykelfält

3

Låg

-

Låg

Nej

Vägbredden tillåter inte detta.

5

Bygdeväg

3

Medel

4 - 8 tkr

Låg

Nej

Sträckan är för kort för att motivera
denna typ av åtgärd.
En cykelväg eller ett cykelfält med

6

Cykelväg

4

Medel

50 - 1000
tkr

Medel

Ja

GCM-stöd skulle möjliggöra passage
rakt över. Detta kan möjligtvis också
ordnas som sommarcykelväg.

Rekommenderade åtgärder
En cykelväg möjliggör passage rakt över vägen samtidigt som lösningen förbättrar tillgängligheten till
kollektivtrafiken. Utöver cykelväg är en lokal hastighetssänkning en alternativ åtgärd. Om ingen av de
två alternativen är möjliga bör avstickaren utgå.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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3. Väg 510 i Oxelösund
Förstå situationen
Oxelösund är en viktig målpunkt för Näckrosleden. För att nå Oxelösund går den föreslagna
ledsträckningen på cykelväg utmed väg 510. På en 650 meter lång sträcka upphör dock cykelvägen. Då
cyklisten färdas i blandtrafik på en väg med SDT över 1 000 och en gällande hastighetsgräns på 40
km/tim klassas sträckan som gul. Enligt handledningens trafiksäkerhetskrav ska en väg i tätbebyggt
område med hastighet 40 km/tim och en trafikmängd på upp till 3 000 fordon/dygn (SDT) minst ha
cykelfält för att uppnå god trafiksäkerhetsstandard.
På sträckan måste norrgående cykeltrafik byta sida två gånger. Då väg 510 har en trafikmängd på
under 3 500 fordon/dygn (ÅDT) och en hastighet lägre än 100 km/tim kräver inte handledningen
någon åtgärd för passage över vägen.

Platsinformation:
Etapp
Kommun
Hastighet
ÅDT
SDT
Vägtyp
Tätbebyggt
TS-klass
Figur 8. Väg 510, i Oxelösund.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

3. NyköpingOxelösund
Oxelösund
40
1 150
1 260
1+1 väg
Nej
Gul
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Pröva tänkbara lösningar
Tabell 9. Utvärdering av åtgärder.
Allmän kommentar samt motiv

Ja

till bortsortering om Nej

Hög

Gå vidare Ja/Nej

-

Bedömning genomförbarhet

Låg

Uppskattad kostnad för åtgärd

-

(inkl. planering)

åtgärd

Relevans måluppfyllelse enligt målen i

Lämna utan

Förstå situationen (Låg/Medel/Hög)

-

Steg enligt fyrstegsprincipen

Åtgärd som studerats och bedömts

Nr.

Bristen är gul och måste därför inte
åtgärdas enligt handledningen.
Oxelösund är viktig som målpunkt.

-

Stryka etappen

-

Låg

-

Hög

Nej

Detta motiverar att leden bör passera
orten.

1

Omdragning

2

Låg

Låg

Låg

Nej

Omdragning bedöms inte vara aktuellt.

2

Sänkt hastighet

2

Låg

Låg

Låg

Nej

Hastigheten är redan relativt låg.
Vägområdet är för smalt för att bredda

3

Breddning vägren

3

Låg

-

Låg

Nej

vägrenen. Dessutom återstår två
sidbyten för norrgående trafik.
Vägområdet är för smalt för att bredda

4

Cykelfält

3

Låg

-

Låg

Nej

vägrenen. Dessutom återstår två
sidbyten för norrgående trafik.
Både hastigheter och trafikmängder är
så pass låga att bygdeväg kan övervägas.

5

Bygdeväg

3

Medel

30 - 100
tkr

Det som talar emot är att befintliga
Medel

Nej

cykelvägar både norr och söder om den
felande länken ligger på västra sidan
vilket innebär att de två sidbytena för
norrgående cykeltrafik kvarstår.

6

Cykelväg

4

Hög

Åtgär-

Sträckan är en felande länk i

den är

cykelinfrastrukturen. Detta motiverar

redan

Hög

Ja

att den åtgärdas som cykelväg, eller

finans-

möjligtvis som cykelbana. Åtgärden är

ierad

redan finansierad i länstransportplanen.

Rekommenderade åtgärder
En cykelväg bör byggas (och planeras också för sedan tidigare), men leden kan ändå öppnas i väntan
på att det blir gjort då bristen inte är oacceptabel sett till ansökningskriterierna.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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4. Väg 515, öster om Bränn-Ekeby
Förstå situationen
Öster om Bränn-Ekeby går Näckrosleden på väg 515 längs en sträcka på 2,8 km. Då cyklisten färdas i
blandtrafik på en väg med en trafikmängd på över 500 fordon/dygn (SDT) och en gällande
hastighetsgräns på 70 km/tim klassas sträckan som röd. Enligt handledningens trafiksäkerhetskrav
ska vägen minst ha cykelfält för att uppnå acceptabel trafiksäkerhetsstandard. För god
trafiksäkerhetsstandard krävs en cykelbana eller motsvarande.

Platsinformation:
Etapp
Kommun
Hastighet
ÅDT
SDT
Vägtyp
Tätbebyggt
TS-klass
Figur 9. Väg 515, öster om Bränn-Ekeby.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

4. Oxelösund-Stavsjö
Nyköping
70
1070
1 250
1+1 väg
Nej
Röd

29 (74)

Pröva tänkbara lösningar
Tabell 10. Utvärdering av åtgärder.
Allmän kommentar samt motiv

till bortsortering om Nej

Gå vidare Ja/Nej

Bedömning genomförbarhet

Uppskattad kostnad för åtgärd

(inkl. planering)

Relevans måluppfyllelse enligt målen i

Förstå situationen (Låg/Medel/Hög)

Steg enligt fyrstegsprincipen

Åtgärd som studerats och bedömts

Nr.

Då hastigheten är under 80
-

Lämna utan
åtgärd

-

Låg

-

Hög

Ja

km/tim kan sträckan, enligt
handledningen, lämnas utan
åtgärd.
Etappen är viktig för leden som

-

Stryka etappen

-

Låg

-

Hög

Nej

helhet och bör därför inte
strykas.
Omdragning kan vara ett

1

Omdragning

2

Låg

Låg

Hög

Ja

alternativ, exempelvis via
Svalsta.
Vägutformningen gör att

2

Sänkt hastighet

2

Medel

Låg

Låg

Nej

hastighetssänkning inte är att
rekommendera.

3

Breddning vägren

3

Medel

-

Låg

Nej

Utrymme saknas i vägområdet

4

Cykelfält

3

Medel

-

Låg

Nej

Utrymme saknas i vägområdet

5

Bygdeväg

3

Medel

Medel

Ja

Bygdeväg kan utredas.

6

Cykelväg

4

Hög

Hög

Nej

100 - 200
tkr
10 000 17 000 tkr

Kostnaden går inte att motivera
med anledning av Näckrosleden
då övriga nyttor är låga.

Rekommenderade åtgärder
Bygdeväg kan vara aktuell som åtgärd under förutsättning att även hastigheten på sträckan sänks. Då
detta är en av flera brister utmed etappen kan omdragning även övervägas, exempelvis via Svalsta.
Omdragningen måste i det fallet utredas för att säkerställa dess genomförbarhet samt att inga nya
trafiksäkerhetsbrister uppstår. Då hastigheten på sträckan inte är över 80 km/tim kan sträckan
alternativt lämnas utan åtgärd och med det adderas inom de högst 10 procent röda sträckor som
accepteras i Näckrosleden som helhet.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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5. Väg 511, vid Bränn-Ekeby
Förstå situationen
Vid Bränn-Ekeby följer cykelleden väg 511 på en 250 m lång sträcka mellan väg 512 i väst och väg 515 i
öst. Kombinationen av hög hastighet och stor trafikmängd på väg 511 skapar en trafikfarlig situation
för cyklisten som färdas i blandtrafik, särskild då väg 511 saknar vägren. Enligt handledningens
trafiksäkerhetskrav ska en väg med hastighet 80 km/tim och en trafikmängd på över 1 000
fordon/dygn (SDT) minst ha cykelbana eller motsvarande för att uppnå god trafiksäkerhetsstandard.
Då väg 511 har en trafikmängd på under 3 500 fordon/dygn (ÅDT) och en hastighet lägre än 100
km/tim kräver inte handledningen någon åtgärd för passagen över vägen.
Vid platsen finns även en busshållplats, vilken också skulle beröras positivt av eventuella åtgärder.
Idag måste oskyddade trafikanter som ska till bussen röra sig i vägrenen.

Platsinformation:
Etapp
Kommun
Hastighet
ÅDT
SDT
Vägtyp
Tätbebyggt
TS-klass
Figur 10. Väg 511 och 515, vid Bränn-Ekeby.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

4. Oxelösund-Stavsjö
Nyköping
80
2 360
3 070
1+1 väg
Nej
Lila
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Pröva tänkbara lösningar
Tabell 11. Utvärdering av åtgärder.

Låg

-

Hög

Nej

-

Stryka etappen

-

Låg

-

Hög

Nej

1

Omdragning

-

Låg

Låg

Hög

Ja

Allmän kommentar samt motiv

-

till bortsortering om Nej

Gå vidare Ja/Nej

Bedömning genomförbarhet

Uppskattad kostnad för åtgärd

(inkl. planering)

åtgärd

Relevans måluppfyllelse enligt målen i

Lämna utan

Förstå situationen (Låg/Medel/Hög)

-

Steg enligt fyrstegsprincipen

Åtgärd som studerats och bedömts

Nr.

Bristen måste åtgärdas enligt
handledningen.
Etappen bedöms så viktig för
helheten att den inte bör strykas.
Omdragning kan vara ett alternativ,
exempelvis via Svalsta.
En lokal hastighetssänkning till 50

2

Sänkt skyltad
hastighet

2

Medel

Låg

Medel

Ja

km/tim skulle kunna vara aktuell
eftersom platsen även har
busshållplats.

3

Breddning vägren

3

Låg

-

Låg

Nej

Utrymme saknas i vägområdet

4

Cykelfält

3

Låg

-

Låg

Nej

Utrymme saknas i vägområdet

5

Bygdeväg

3

Låg

Låg

Nej

25 - 50
tkr

Olämplig åtgärd på så kort sträcka
och en så trafikerad väg.
Cykelväg eller breddning av
vägbanan med GCM-stöd alternativt

200 tkr
6

Cykelväg

4

Hög

- 5 000
tkr

Hög

Ja

sommarcykelväg med frivillig
markåtkomst kan vara aktuellt.
Även gynnsamt för oskyddade
vardagstrafikanter.

Rekommenderade åtgärder
Bristen är en förskjuten passage men har här utretts som brist på sträcka eftersom själva passagen bör
ingå i lösningen för sträckan. Rekommenderad åtgärd är i första hand en cykelväg med passage i två
steg, alternativt sommarcykelväg som möjliggör rak passage. I andra hand bör lokal hastighetssänkning utredas. Det alternativ som annars återstår är omdragning, exempelvis via Svalsta.
Omdragningen måste i det fallet utredas för att säkerställa dess genomförbarhet samt att inga nya
trafiksäkerhetsbrister uppstår.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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6. Väg 512, väster om Bränn-Ekeby
Förstå situationen
Väster om Bränn-Ekeby går Näckrosleden på väg 512, där cyklisten färdas i blandtrafik. Vägen har en
SDT på omkring 360 fordon/dygn, men då vägen har 80 km/tim klassas sträckan som röd. Den
aktuella sträckan är 1,6 km.
Enligt handledningens trafiksäkerhetskrav ska en väg utanför tätbebyggt område med hastighet 80
km/tim och en trafikmängd på 250 - 1000 fordon/dygn (SDT) minst ha cykelfält för att uppnå
acceptabel trafiksäkerhetsstandard. För god trafiksäkerhetsstandard krävs en cykelbana eller
motsvarande.

Platsinformation:
Etapp
Kommun
Hastighet
ÅDT
SDT
Vägtyp
Tätbebyggt
TS-klass
Figur 11. Väg 512, väster om Bränn-Ekeby.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

4. OxelösundStavsjö
Nyköping
80
280
360
1+1 väg
Nej
Röd
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Pröva tänkbara lösningar
Tabell 12. Utvärdering av åtgärder.
Allmän kommentar samt motiv

till bortsortering om Nej

Gå vidare Ja/Nej

Bedömning genomförbarhet

Uppskattad kostnad för åtgärd

(inkl. planering)

Relevans måluppfyllelse enligt målen i

Förstå situationen (Låg/Medel/Hög)

Steg enligt fyrstegsprincipen

Åtgärd som studerats och bedömts

Nr.

Bristen kan lämnas utan åtgärd
-

Lämna utan
åtgärd

-

Låg

-

Hög

Nej

inledningsvis, men måste oavsett
åtgärdas 5 år från ansökningstillfället
enligt kraven i handledningen.

-

Stryka etappen

-

Låg

-

Hög

Nej

Etappen är viktig för leden som helhet
och bör därför inte strykas.
Passagen kring Bränn-Ekeby brister
inte bara här utan påverkar även brist

1

Omdragning

2

Medel

Låg

Hög

Ja

4 och 5. En omdragning, exempelvis
via Svalsta direkt från Nyköping, kan
övervägas. Detta undersöks inte i
denna ÅVS.
Som vägen är utformad bör 70

2

Sänkt hastighet

2

Medel

Låg

Medel

Ja

km/tim kunna vara en mer rimlig
hastighetsgräns än 80 km/tim. Vägen
har relativt många utfarter.

3

Breddning vägren

3

Låg

-

Låg

Nej

Utrymme saknas i vägområdet.

4

Cykelfält

3

Låg

-

Låg

Nej

Utrymme saknas i vägområdet.

5

Bygdeväg

3

Medel

Låg

Nej

50 100 tkr
6000 -

6

Cykelväg

4

Hög

12 000
tkr

Hastighetssänkning skulle räcka som
åtgärd.
Leden i sig motiverar inte en cykelväg.

Hög

Nej

Befolkningsunderlaget i området gör
det inte heller.

Rekommenderade åtgärder
I första hand bör möjligheterna till hastighetssänkning undersökas. Vägen är så pass lågtrafikerad att
en hastighetssänkning till 70 km/tim skulle göra att sträckan skulle klassas som grön. Det enda
alternativ som annars återstår är omdragning, exempelvis via Svalsta. Omdragningen måste i det fallet
utredas för att säkerställa dess genomförbarhet samt att inga nya trafiksäkerhetsbrister uppstår.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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7. Väg 511, vid Nävekvarn
Förstå situationen
Vid Nävekvarn färdas cyklisten i blandtrafik längs väg 511 på en sträcka av cirka 300 meter innan
cykelleden viker av västerut in på en enskild grusväg. På halva sträckan byter hastigheten från 50
km/tim i söder till 80 km/tim i norr. Söder om den markerade sträckan går leden på en kombinerad
gång- och cykelbana som följer längs väg 511 västra sida. Förändringen från gång- och cykelbana till
blandtrafik innebär att norrgående trafik tvingas till två sidbyten.
Enligt handledningens trafiksäkerhetskrav ska en väg med hastighet 80 km/tim och en trafikmängd på
över 1 000 fordon/dygn (SDT) minst ha cykelbana. Vid hastighet 50 km/tim och en trafikmängd som
är mindre än 2 500 fordon/dygn (SDT) kan cyklist i blandtrafik accepteras då väg 511 endast är en 1+1
väg. Cykelfält eller cykelbana behövs dock för att uppnå god trafiksäkerhetsstandard.
Även om sträckan med 50 km/tim i sig själv inte klassas som trafikfarlig idag, utifrån handledningens
trafiksäkerhetskrav, utgör den en länk mellan den befintliga gång- och cykelbanan söderut på väg 511
och den nya cykellösningen som måste till på sträckan med 80 km/tim i norr. Denna sträcka bör
därför omfattas av samma åtgärd som sträckan med 80 km/tim för att cykellösningen längs väg 511
ska bli sammanhängande.
Då väg 511 har en trafikmängd på under 3 500 fordon/dygn (ÅDT) och en hastighet lägre än 100
km/tim kräver inte handledningen någon åtgärd för passage över vägen.
Bristen är av ganska begränsad betydelse för vardagsärenden då få personer bor norröver utmed väg
511.

Platsinformation:
Etapp
Kommun
Hastighet
ÅDT
SDT
Vägtyp
Tätbebyggt
TS-klass

4. OxelösundStavsjö
Nyköping
50, 80
1 280
1 750
1+1 väg
Nej
Lila/gul

Figur 12. Väg 511, vid Nävekvarn.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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Pröva tänkbara lösningar
Tabell 13. Utvärdering av åtgärder.

Låg

-

Hög

Nej

-

Låg

-

Hög

Nej

Allmän kommentar samt motiv

Gå vidare Ja/Nej

-

till bortsortering om Nej

Bedömning genomförbarhet

Uppskattad kostnad för åtgärd

Stryka etappen

(inkl. planering)

åtgärd

Relevans måluppfyllelse enligt målen i

-

Lämna utan

Förstå situationen (Låg/Medel/Hög)

-

Steg enligt fyrstegsprincipen

Åtgärd som studerats och bedömts

Nr.

Bristen måste åtgärdas enligt handledningen.
Nävekvarn har en del badplatser med mera som
motiverar att leden bör fortsätta passera orten.
Förslag på omdragningsvägar är Kvarsebovägen
tillsammans med den enskilda vägen väster om

1

Omdragning

-

Låg

Låg

Låg

Ja

Nävekvarn. Omdragning via väg 512 och väg 508
kan vara ett alternativ, men medför i det fallet
att leden inte passerar Nävekvarn.

2

Sänkt skyltad
hastighet

Bashastighet 70 km/tim kan vara möjligt på
2

Låg

Låg

Låg

Nej

norra delen. Förslaget medför dock att de två
sidbytena för norrgående cykeltrafik kvarstår.

3

Breddning vägren

3

Medel

-

Låg

Nej

Vägbredden tillåter inte breddning.

4

Cykelfält

3

Medel

-

Låg

Nej

Vägbredden tillåter inte ett cykelfält.

5

Bygdeväg

3

Medel

Låg

Nej

50 100 tkr

Lösningen medför att de två sidbytena för
norrgående cykeltrafik kvarstår.
Cykelvägen bör vara på västra sidan eftersom

500 6

Cykelväg

4

Hög

7 000
tkr

cykelvägen genom Nävekvarn ligger på den
Hög

Ja

sidan, men dammen fördyrar byggandet. Norr
om dammen (där hastigheten är hög) bedöms
byggandet som okomplicerat.

Rekommenderade åtgärder
Om leden ska fortsätta gå genom Nävekvarn finns två alternativ - att bygga en cykelväg eller att göra
en omdragning, exempelvis via Kvarsebovägen. En smal sommarcykelväg förefaller inte få plats mellan
vägen och dammen utan att vägräcket tas bort eller om utfyllnad görs i vattnet. Alternativet med
omdragning behöver undersökas djupare för att säkerställa genomförbarheten och att inga nya trafiksäkerhetsbrister uppstår. Omdragningen innebär en omväg på grusväg (8,7 km mot dagens 4,9 km)
men ger mervärden då Nävsjön med bad och vandringsområde passeras. Omdragningen kommer då
att gå på enskild väg i Östergötland under nästan 2 km.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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8. Korsning väg 555/ 551, vid Djulö kvarn
Förstå situationen
Vid Djulö kvarn passerar cykelleden väg 555 i en fyrvägskorsning med väg 555 som huvudled och
stopplikt från sekundärvägarna. Hastigheten och trafikmängden på väg 555 i kombination med
korsningens utformning med körfältsindelning skapar tillsammans en trafikfarlig situation för
cyklisten.
Enligt handledningens trafiksäkerhetskrav bör en passage över en väg med hastighet 80 km/tim och
en trafikmängd på över 3 500 fordon/dygn (ÅDT) vara säkrad med fysiska åtgärder. Passagen sker
idag i två steg men eftersom det totalt är tre körfält som ska passeras bedöms platsen som röd.
Mittrefugens bredd för tvåstegspassagen tillåter inte heller att cyklisten har cykelvagn med sig.
Djulö Camping med sin badplats och Dufweholms Herrgård finns i närheten av leden vid denna plats.
Det saknas dock en lämplig anslutning mellan leden och Dufweholms Herrgård vid föreslagen
sträckning.

Platsinformation:
Etapp
Kommun
Hastighet
ÅDT
SDT
Vägtyp

Tätbebyggt
TS-klass
Figur 13. Väg 555 och 551, vid Djulö kvarn.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

6. KatrineholmVingåker
Katrineholm
80
4 430
4700
1+1 väg, med extra
vänstersvängsfält
på väg 555
Ja /Nej
Röd
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Pröva tänkbara lösningar
Tabell 14. Utvärdering av åtgärder.

Medel

-

Hög

Nej

-

Stryka etappen

-

Låg

-

Låg

Nej

1

Omdragning

2

Hög

Låg

Hög

Ja

2

Sänkt skyltad
hastighet

Allmän kommentar samt motiv

Gå vidare Ja/Nej

-

till bortsortering om Nej

Bedömning genomförbarhet

Uppskattad kostnad för åtgärd

(inkl. planering)

åtgärd

Relevans måluppfyllelse enligt målen i

Lämna utan

Förstå situationen (Låg/Medel/Hög)

-

Steg enligt fyrstegsprincipen

Åtgärd som studerats och bedömts

Nr.

Bristen måste åtgärdas enligt handledningen.
Etappen är viktig för leden som helhet och bör
därför inte strykas.
Alternativa vägar finns genom Katrineholm. Inga av
dem undersöks i denna ÅVS.
Åtgärden är inte aktuell då hastighetsefterlevnaden

2

Medel

Låg

Låg

Nej

på platsen bedöms vara låg med anledning av att
området inte har tätortskaraktär.
Passagen är redan i två steg men lösningen kan
förbättras. Det är svårt att bredda refugen, däremot

3

Passage i två
steg

3

Medel

150 500 tkr

Hög

Ja

kan den förlängas för längre cyklar. Även ytor på
sekundärvägarna där cyklisterna kan vänta skulle
underlätta passagen. Ytterligare en refug kan
behövas eftersom det är tre körfält på platsen.

4

5

Hastighetssäkring

Planskild
korsning

3

Medel

100 200 tkr

Låg

Nej

Medel

9 000
tkr

denna typ av åtgärd.
Åtgärden är kostsam jämfört med nyttan. En

4000 4

Då platsen saknar tätortskaraktär saknas motiv för

Hög

Nej

begränsad mängd boende och vidare
cykelmöjligheter på västra sidan gör att det är svårt
att motivera åtgärden ur vardagshänseende.

Rekommenderade åtgärder
En lokal åtgärd för platsen är att bygga en längre refug så att cyklar får bättre plats, samt att anordna
väntytor på sekundärvägarna för cyklisterna. Eventuellt kan även ytterligare en refug anläggas då tre
körfält ska passeras på platsen. En alternativ åtgärd är att dra om leden så att den istället går genom
Katrineholm. Även om omdragningsalternativet väljs är det fortfarande möjligt att komma till
Dufweholms Herrgård från Katrineholm, vilket med dagens ledsträckning inte görs enkelt.
Alternativet med omdragning behöver dock undersökas djupare för att säkerställa genomförbarheten
och att inga nya trafiksäkerhetsbrister uppstår.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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9. Väg 551, vid Djulö kvarn
Förstå situationen
Längs väg 551 färdas cyklisten i blandtrafik längs en sträcka på cirka 900 meter. Då vägen har en
trafikmängd på cirka 1500 fordon/dygn (SDT) och en hastighetsbegränsning på 70 km/tim klassas
sträckan som röd. Enligt handledningens trafiksäkerhetskrav ska en väg utanför tätbebyggt område,
med hastighet 70 km/tim och en trafikmängd på över 500 fordon/dygn (SDT) minst ha cykelfält. På
sträckan finns en bro över järnvägen som gör platsen än mer osäker för cyklister.
Djulö Camping med sin badplats och Dufweholms Herrgård finns i närheten av leden vid denna plats.
Det saknas dock en lämplig anslutning mellan leden och Dufweholms Herrgård vid föreslagen
sträckning.

Platsinformation:
Etapp
Kommun
Hastighet
ÅDT
SDT
Vägtyp
Tätbebyggt
TS-klass
Figur 14. Väg 555 och 551, vid Djulö kvarn.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

6. KatrineholmVingåker
Katrineholm
70
1048
1500
1+1 väg,
Nej
Röd
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Pröva tänkbara lösningar
Tabell 15. Utvärdering av åtgärder.
Allmän kommentar samt motiv

till bortsortering om Nej

Gå vidare Ja/Nej

Bedömning genomförbarhet

Uppskattad kostnad för åtgärd

(inkl. planering)

Relevans måluppfyllelse enligt

målen i Förstå situationen

åtgärd

(Låg/Medel/Hög)

-

Lämna utan

Steg enligt fyrstegsprincipen

Åtgärd som studerats och bedömts

Nr.

Då hastighetsgränsen är 70 km/tim
-

Medel

-

Hög

Ja

kan sträckan lämnas utan åtgärd
enligt handledningen.
Bristen är inte beslutsgrundande,

-

Stryka etappen

-

Medel

-

Hög

Nej

dessutom finns
omdragningsalternativ.
Alternativa vägar finns genom

1

Omdragning

-

Medel

Låg

Hög

Ja

Katrineholm. Inga av dem undersöks i
denna ÅVS.

2

Sänkt skyltad
hastighet

2

Låg

Låg

Låg

Nej

Bashastighet bör gälla. Hastighetsefterlevnaden bedöms bli låg.

3

Breddning vägren

3

Låg

-

Låg

Nej

Utrymme saknas i vägområdet.

4

Cykelfält

3

Låg

-

Låg

Nej

Utrymme saknas i vägområdet.
Bygdeväg skulle vara en möjlig

5

Bygdeväg

3

Låg

90 180 tkr

Låg

Nej

åtgärd, men eftersom antalet
vardagscyklister bedöms vara lågt är
inte detta motiverbart.
På bron över järnvägen får cykelväg
inte plats varför kostnaden ökar

10 0006

Cykelväg

4

Medel

25 000
tkr

Hög

Nej

markant då bron behöver breddas,
kompletteras med ny bro eller förses
med reversibelt körfält med signal för
bilarna.

Rekommenderade åtgärder
De två föreslagna alternativen är att låta bristen vara, och därmed låta den adderas inom de högst 10
procent röda sträckor som accepteras i Näckrosleden som helhet, eller att leda om leden förslagsvis
genom Katrineholm. Alternativet med omdragning behöver dock undersökas djupare för att
säkerställa genomförbarheten och att inga nya trafiksäkerhetsbrister uppstår. Med anledning av
järnvägsövergången på sträckan, som begränsar vägområdet, bedöms inga lokala åtgärder vara
realiserbara.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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10. Cirkulationsplats väg 52, norr om Vingåker
Förstå situationen
I norra delen av Vingåker färdas cyklisten i blandtrafik längs väg 560 och passerar väg 52 vid en
cirkulationsplats. Då cykelpassage saknas tvingas cyklisten att färdas i blandtrafik genom
cirkulationsplatsen. Cirkulationsplatsen har fyra anslutningar, varav samtliga är 1+1 vägar med ett
körfält in i cirkulationen. Den berörda sträckan är ca 300 meter lång (ca 200 meter exklusive
cirkulationsplatsen).
På sträckan strax söder om cirkulationsplatsen färdas cyklisten i en extra trång sektion på grund av
mittrefug och avsaknad av vägren. Då väg 560 går genom ett tätbebyggt område och har en hastighet
på 60 km/tim och en trafikmängd på ungefär 6000 fordon per dygn (SDT), söder om
cirkulationsplatsen är handledningens trafiksäkerhetskrav att det minst ska finnas ett cykelfält för
acceptabel trafiksäkerhetsstandard. För god trafiksäkerhetsstandard krävs en cykelbana eller
motsvarande.
Då trafikmängden på väg 52 är mindre än 3 500 fordon/dygn (ÅDT) och hastigheten på väg 52
närmast cirkulationsplatsen är 60 km/tim finns det inget krav enligt handledningen att passagen över
vägen behöver åtgärdas. Då passagen ingår i den bristfälliga sträckan längs väg 560 bör den dock
åtgärdas för att cykellösningen längs väg 560 ska bli sammanhängande. Med anslutande cykelvägar
norr och söder om väg 52 finns det möjlighet till att anordna en passage för cyklister. Med
utgångspunkt i ledens linjesträckning placeras passagen lämpligen i cirkulationsplatsen östra ben.
Bristen för sträckan åtgärdas lämpligen tillsammans med passagen, dvs en helhetslösning bör tas fram
för dessa. Passagens rekommenderade placering påverkar åtgärdsförslaget för sträckan.

Platsinformation:
Etapp
Kommun
Hastighet
ÅDT
SDT
Vägtyp
Tätbebyggt
TS-klass

7. Vingåker-Julita
Vingåker
60
Cirka 3000
Cirka 4000
1+1 väg
Ja
Lila

Figur 15. Cirkulationsplats väg 52/ väg 560 (Storgatan), norr om Vingåker, inkl. södra anslutningen.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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Pröva tänkbara lösningar
Tabell 16. Utvärdering av åtgärder på sträckan.

Låg

-

Hög

Nej

-

Stryka etappen

-

Låg

-

Hög

Nej

1

Omdragning

2

Låg

Låg

Låg

Nej

2

Låg

Låg

Låg

Nej

2

Sänkt skyltad
hastighet

Allmän kommentar samt motiv

-

till bortsortering om Nej

Gå vidare Ja/Nej

Bedömning genomförbarhet

Uppskattad kostnad för åtgärd

(inkl. planering)

åtgärd

Relevans måluppfyllelse enligt målen i

Lämna utan

Förstå situationen (Låg/Medel/Hög)

-

Steg enligt fyrstegsprincipen

Åtgärd som studerats och bedömts

Nr.

Bristen måste åtgärdas enligt
handledningen.
Etappen är viktig för leden som helhet
och bör därför inte strykas.
Väg 52 har inga tunnlar eller lämpliga
passager i närheten.
Hastighetssänkning löser inte
utmaningen med att komma igenom
cirkulationsplatsen.
Åtgärden skulle innebär sidbyte för

3

Breddning vägren

3

Låg

40 - 100
tkr

Låg

Nej

södergående trafik vid passagen över
väg 52 och löser inte utmaningen med
att komma igenom cirkulationsplatsen.
Åtgärden skulle innebär sidbyte för

4

Cykelfält

3

Låg

20 - 40
tkr

Låg

Nej

södergående trafik vid passagen över
väg 52 och löser inte utmaningen med
att komma igenom cirkulationsplatsen.
Åtgärden skulle innebär sidbyte för

5

Bygdeväg

3

Låg

20 - 40
tkr

Låg

Nej

södergående trafik vid passagen över
väg 52 och löser inte utmaningen med
att komma igenom cirkulationsplatsen.

6

Cykelväg

4

Hög

2 000 4 000 tkr

Hög

Ja

Cykelväg kan anordnas längs Storgatan
eller över bensinmackområdet.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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Tabell 16. Utvärdering av åtgärder vid passagen.
Allmän kommentar samt motiv

till bortsortering om Nej

Gå vidare Ja/Nej

Bedömning genomförbarhet

Uppskattad kostnad för åtgärd

(inkl. planering)

Relevans måluppfyllelse enligt målen i

Förstå situationen (Låg/Medel/Hög)

-

Steg enligt fyrstegsprincipen

Åtgärd som studerats och bedömts

Nr.

Lämna utan
åtgärd

-

Stryka etappen

1

Omdragning

Se tabell 15

Det är 60 km/tim i
2

Sänkt skyltad
hastighet

2

Låg

Låg

Låg

Nej

cirkulationsplatsen så det är inte
hastigheten som är utmaningen
utan att passage saknas.

3

Passage i två steg

3

Hög

150 400 tkr

Hög

Ja

Detta är en lämplig åtgärd i
cirkulationsplatsens östra ben.
Hastighetssäkring bedöms inte vara

4

Hastighetssäkring

3

Medel

100 300 tkr

Medel

Nej

nödvändig. Väg 52 är dessutom
funktionellt prioriterad som
regionalt viktig väg.

4000 5

Planskild korsning

4

Hög

8 000
tkr

Åtgärden är kostsam jämfört med
Hög

Nej

nyttan. Åtgärden är inte motiverbar
av vardagscyklingsskäl.

Rekommenderade åtgärder
Det som rekommenderas för att åtgärda bristen är att bygga en passage i två steg med anslutande
cykelvägar till. Antingen kan anslutningen till passagen gå över bensinstationsområdet eller som
separat cykelväg på östra sidan av väg 560. Norr om cirkulationsplatsen föreslås cykelväg på östra
sidan av vägen fram till väg 581.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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11. Väg 596, sträckan Stenkullen - Äsköping
Förstå situationen
Mellan Vingåker och Äsköping går cykelleden utmed väg 569 i blandtrafik. Längs en sträcka på nästan
8 km har vägen en trafikmängd på 510 fordon per dygn (SDT) i kombination med en hastighetsgräns
på 70 km/tim. Detta innebär att sträckan klassas som röd, om än på gränsen till grön.
Enligt handledningens trafiksäkerhetskrav ska en väg utanför tätbebyggt område, med hastighet 70
km/tim och en trafikmängd på över 500 fordon/dygn (SDT) minst ha cykelfält för acceptabel
trafiksäkerhetsstandard. För god trafiksäkerhetsstandard krävs en cykelbana eller motsvarande.

Platsinformation:
Etapp
Kommun
Hastighet
ÅDT
SDT
Vägtyp
Tätbebyggt
TS-klass
Figur 16. Väg 596, sträckan Stenkullen - Äsköping.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

7. Vingåker-Julita
Katrineholm
70
380
510
1+1 väg
Nej
Röd
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Pröva tänkbara lösningar
Tabell 17. Utvärdering av åtgärder.
Allmän kommentar samt motiv

till bortsortering om Nej

Gå vidare Ja/Nej

Bedömning genomförbarhet

Uppskattad kostnad för åtgärd

(inkl. planering)

Relevans måluppfyllelse enligt målen i

Förstå situationen (Låg/Medel/Hög)

Steg enligt fyrstegsprincipen

Åtgärd som studerats och bedömts

Nr.

Sträckan ligger precis över gränsen för att
-

Lämna utan
åtgärd

-

Medel

-

Hög

Ja

klassas som röd. Då hastighetsgränsen är
70 km/tim kan sträckan lämnas utan
åtgärd enligt handledningen.
Etappen har även en annan brist, brist

-

Stryka etappen

-

Låg

-

Hög

Nej

10, som gör att etappen som helhet måste
diskuteras men då inte på grund av
denna brist.

1

2

Omdragning
Sänkt skyltad
hastighet

-

Låg

Låg

Hög

Ja

2

Låg

Låg

Låg

Nej

Det finns skogsvägar öster om vägen som
möjligtvis kan användas.
Vägens utformning gör att bashastighet
bör gälla.

3

Breddning vägren

3

Låg

-

Låg

Nej

Utrymme saknas i vägområdet.

4

Cykelfält

3

Låg

-

Låg

Nej

Utrymme saknas i vägområdet.

5

Bygdeväg

3

Medel

Låg

Nej

300 -800
tkr

Cykelväg

4

Hög

60 000
tkr

är inte att rekommendera.
Den mycket höga kostnaden i

35 000 6

Vägen är smalare än 5 meter så bygdeväg

Låg

Nej

kombination med att vägen idag är
relativt lågtrafikerad gör att cykelväg inte
bedöms vara motiverad som åtgärd.

Rekommenderade åtgärder
Bristen bör ses över tillsammans med bristerna 10 och 12. Det som talar för att behålla etappen är den
betydande målpunkten Julita, men anslutningen dit från leden brister också då Julita bara kan nås via
en vandringsstig eller via väg 214 som klassas som lila. Om etappen ska kvarstå kan någon av
skogsvägarna öster om vägen möjligtvis användas för omdragning av leden. Alternativet med
omdragning behöver dock undersökas djupare för att säkerställa genomförbarheten och att inga nya
trafiksäkerhetsbrister uppstår. Ett alternativ till omdragningen är att låta denna brist utmed väg 569
kvarstå och med det adderas inom de högst 10 procent röda sträckor som accepteras i Näckrosleden
som helhet.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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12. Korsning väg 56/ väg 602, nordöst om Äsköping
Förstå situationen
Nordöst om Äsköping passerar cykelleden väg 56 i en fyrvägskorsning med väg 56 som huvudled och
stopplikt från sekundärvägarna. Då passagen sker över en väg med hastighet 90 km/tim och med en
trafikmängd som är större än 3 500 fordon/dygn (ÅDT) klassas passagen, enligt handledningens
trafiksäkerhetskrav, som röd och ska säkras med fysiska åtgärder.
I samband med att väg 56 planeras att byggas om till en mötesfri väg med omkörningssträckor mellan
Bie-Alberga blir korsningen en fyrvägskorsning med vänstersvängfält mot väg 602 samt mot
Båsbo/Pålstorp (enskild väg). Konsekvensen av ombyggnaden blir att vägen breddas och att
hastigheten ökar till 100 km/tim genom korsningen, samtidigt som det inte är planerat någon passage
för gång- och cykeltrafik. Vägplanen för väg 56, Vägplan väg 56, sträckan Bie-Alberga, Stora Sundby
(granskningshandling, 2018-04-17), blev i oktober 2018 skickad för fastställelseprövning till
Trafikverkets enhet för juridik och planprövning. Berörda fastighetsägare har informerats om
fastställelsebeslutet och eventuell överklagan till regeringen inväntas. Det är inte klart när byggstart
förväntas ske, men det blir tidigast 2021.

Platsinformation:
Etapp
Kommun
Hastighet
ÅDT
SDT
Vägtyp
Tätbebyggt
TS-klass
Figur 17. Korsning väg 56/602, nordöst om Äsköping.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

8. Julita-Eskilstuna
Katrineholm
90
4 100
5 330
1+1 väg, ev.
mötesfri 2+1 väg
Nej
Röd
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Pröva tänkbara lösningar
Tabell 18. Utvärdering av åtgärder.
Allmän kommentar samt motiv

till bortsortering om Nej

Gå vidare Ja/Nej

Bedömning genomförbarhet

Uppskattad kostnad för åtgärd

(inkl. planering)

Relevans måluppfyllelse enligt målen i

Förstå situationen (Låg/Medel/Hög)

Steg enligt fyrstegsprincipen

Åtgärd som studerats och bedömts

Nr.

Bristen måste åtgärdas enligt
-

Lämna utan åtgärd

-

Låg

-

Hög

Nej

handledningen. Om vägplanen
genomförs kommer bristen förvärras på
grund av hastighetshöjning.

-

Stryka etappen

-

Låg

-

Hög

Ja

I brist på alternativ kan etappen behöva
utgå, åtminstone inledningsvis.
Om Julita ska kvarstå som målpunkt
förefaller ingen längre omdragnings-

1

Omdragning

2

Låg

Låg

Låg

Ja

sträcka vara lämplig. Vid Aspens badplats
planeras planskild passage. Den, eller
någon annan planerad passage, kan
möjligtvis vara lämplig att använda.

2

Sänkt skyltad hastighet

2

Medel

3

Passage i två steg

3

Medel

4

Hastighetsäkring

3

Låg

Låg
200 500 tkr
200 500 tkr

Låg

Nej

Låg

Nej

Eftersom vägen är föremål för vägplan

Planskild korsning

4

Hög

7000
tkr

bedöms inte åtgärder på befintlig väg
som genomförbara.

Låg

Nej

Detta är inte en möjlig åtgärd på väg 56.
Trafikmängd och hastighet kräver en

4000 5

Hastigheten planeras att höjas.

Låg

Ja

planskild korsning. Den enskilda vägen
öster om väg 56 och kostnaden motiverar
dock inte detta.

Rekommenderade åtgärder
Det är inte ett långsiktigt alternativ att lämna bristen utan åtgärd då möjligheterna att korsa vägen på
platsen kommer att försämras i och med vägplanen. Ledhuvudmannen bör i vägplaneprocessen följa
hur möjligheterna för leden att passera väg 56 utvecklar sig. Möjligtvis kan leden behöva ledas om till
annan plats där passage kommer att byggas. Alternativet med omdragning behöver dock undersökas
djupare för att säkerställa genomförbarheten och att inga nya trafiksäkerhetsbrister uppstår.
Kvarstående alternativ är att stryka etappen eller att bygga en planskildhet.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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13. Väg 956, vid Hyggby
Förstå situationen
Genom och söder om Hyggby har väg 956 en högsta hastighet på 70 km/tim och en trafikmängd på
omkring 900 fordon/dygn (SDT). På denna sträcka färdas cyklisten i blandtrafik vilket innebär att den
ungefär 1 km långa sträckan klassas som röd. Enligt handledningens trafiksäkerhetskrav ska en väg
utanför tätbebyggt område, med hastighet 70 km/tim och en trafikmängd på över 500 fordon/dygn
(SDT) minst ha cykelfält för acceptabel trafiksäkerhetsstandard. För god trafiksäkerhetsstandard krävs
en cykelbana eller motsvarande.
Då väg 956 har en trafikmängd på under 3 500 fordon/dygn (ÅDT) och en hastighet lägre än 100
km/tim kräver inte handledningen någon åtgärd för passage över vägen.

Platsinformation:
Etapp
Kommun
Hastighet
ÅDT
SDT
Vägtyp
Tätbebyggt
TS-klass
Figur 18. Väg 956, vid Hyggby.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

9. EskilstunaSträngnäs
Eskilstuna
70
770
920
1+1 väg
Delvis
Röd
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Pröva tänkbara lösningar
Tabell 19. Utvärdering av åtgärder.

Hög

Ja

-

Låg

-

Hög

Nej

1

Omdragning

-

Låg

Låg

Hög

Nej

hastighet

kan sträckan, enligt handledningen,
lämnas utan åtgärd.

Stryka etappen

2

Allmän kommentar samt motiv

Då hastigheten är under 80 km/tim
-

-

Sänkt skyltad

till bortsortering om Nej

Gå vidare Ja/Nej

Bedömning genomförbarhet

Uppskattad kostnad för åtgärd

Låg

(inkl. planering)

åtgärd

-

Relevans måluppfyllelse enligt målen i

Lämna utan

Förstå situationen (Låg/Medel/Hög)

-

Steg enligt fyrstegsprincipen

Åtgärd som studerats och bedömts

Nr.

Bristen är inte beslutsgrundande,
dessutom finns alternativa åtgärder.
Inga omdragningsalternativ har
identifierats.
Det är lite samlad bebyggelse genom

2

Medel

Låg

-

Ja

Hyggby vilket kan motivera sänkt
hastighet.

3

Breddning vägren

3

Medel

-

Låg

Nej

Utrymme saknas i vägområdet.

4

Cykelfält

3

Medel

-

Låg

Nej

Utrymme saknas i vägområdet.

5

Bygdeväg

3

Medel

200 - 500
tkr

Det är lite samlad bebyggelse genom
Medel

Ja

Hyggby vilket kan motivera en
bygdeväg.
Det låga befolkningsantalet på

6

Cykelväg

4

Hög

4 0007 000 tkr

sträckan och det relativt låga
Låg

Nej

trafikflödet motiverar inte en
cykelväg ur vardagscyklingsperspektiv.

Rekommenderade åtgärder
Vägens utformning och relativt låga trafikflöde gör att bristen kan lämnas utan åtgärd och därmed
adderas inom de högst 10 procent röda sträckor som accepteras i Näckrosleden som helhet. Bygdeväg
kan vara ett alternativ vid ett senare skede. Även sänkt hastighet från 70 km/tim till 50 eller 60
km/tim kan vara ett alternativ.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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14. Väg 977, vid Låsta öst om Malmby
Förstå situationen
Vid Låsta, öst om Malmby, följer cykelleden väg 977 på en 200 m lång sträcka mellan två korsningar.
Kombinationen av hög hastighet och stor trafikmängd på väg 977 skapar en trafikfarlig situation för
cyklisten som färdas i blandtrafik, särskild då väg 977 saknar vägren. Enligt handledningens
trafiksäkerhetskrav ska en väg utanför tätbebyggt område med hastighet 70 km/tim och en
trafikmängd på över 500 fordon/dygn (SDT) minst ha cykelfält för acceptabel standard. För god
trafiksäkerhetsstandard krävs en cykelbana eller motsvarande.
Då väg 977 har en trafikmängd på under 3 500 fordon/dygn (ÅDT) och en hastighet lägre än 100
km/tim kräver inte handledningen någon åtgärd för passagen över vägen.

Platsinformation:
Etapp
Kommun
Hastighet
ÅDT
SDT
Vägtyp
Tätbebyggt
TS-klass
Figur 19. Väg 977, vid Låsta öst om Malmby.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

10. SträngnäsMariefred
Strängnäs
70
2 970
3 550
1+1
Nej
Lila
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Pröva tänkbara lösningar
Tabell 20. Utvärdering av åtgärder.

Låg

-

Hög

Nej

-

Låg

-

Hög

Nej

Allmän kommentar samt motiv

-

till bortsortering om Nej

Gå vidare Ja/Nej

Bedömning genomförbarhet

Uppskattad kostnad för åtgärd

Stryka etappen

(inkl. planering)

åtgärd

Relevans måluppfyllelse enligt målen i

-

Lämna utan

Förstå situationen (Låg/Medel/Hög)

-

Steg enligt fyrstegsprincipen

Åtgärd som studerats och bedömts

Nr.

Bristen måste åtgärdas enligt
handledningen.
Etappen är viktig för leden som helhet
och bör därför inte strykas.
En omdragning av leden via Låsta gård,
genom användning av den enskilda vägen

1

Omdragning

-

Medel

Låg

Oklart

Ja

norröver, skulle möjliggöra rak passage
över vägen. Alternativet måste dock
utredas mer detaljerat.

2

Sänkt skyltad
hastighet

2

Medel

Låg

Låg

Nej

Vägens utformning gör att bashastighet
bör gälla.

3

Breddning vägren

3

Låg

-

Låg

Nej

Utrymme saknas i vägområdet.

4

Cykelfält

3

Låg

-

Låg

Nej

Utrymme saknas i vägområdet.

5

Bygdeväg

3

Medel

Medel

Nej

100 - 200
tkr

Bygdeväg bedöms inte vara lämpligt
lokalt samt att trafikflödena är för höga.
Västerut finns en cykelväg fram till väg
977. Ska en cykelväg byggas längs väg 977

6

Cykelväg

4

Hög

300 8 000 tkr

bör den gå hela vägen fram och ansluta
Hög

Ja

till denna och inte enbart åtgärda
sträckan med bristen. Alternativt kan en
kortare cykelväg byggas för att möjliggöra
rak passage över vägen.

Rekommenderade åtgärder
Ledhuvudmannen bör undersöka om leden kan gå över Låsta gård, om så bara temporärt i väntan på
att en cykelväg byggs. Alternativet med omdragning behöver dock undersökas djupare för att
säkerställa genomförbarheten och att inga nya trafiksäkerhetsbrister uppstår. Ledhuvudmannen bör
också undersöka om andra ledsträckningar är möjliga. En cykelväg som möjliggör rak passage över
vägen kan göras som enklare sommarcykelväg eller som statlig cykelväg med tillhörande
vägplaneprocess.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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15. Väg 223, vid Laxne
Förstå situationen
Norr om Laxne följer cykelleden väg 223 och cyklisten färdas i blandtrafik. På en 170 meter lång
sträcka har vägen en trafikmängd på 1920 fordon/dygn (SDT) i kombination med en hastighetsgräns
på 70 km/tim. Detta innebär att sträckan klassas som röd, på gränsen till lila. Sträckan är relativt kort
men ligger i en s-kurva.
Enligt handledningens trafiksäkerhetskrav ska en väg utanför tätbebyggt område med hastighet 70
km/tim och en trafikmängd på över 500 fordon/dygn (SDT) minst ha cykelfält för acceptabel
standard. För god trafiksäkerhetsstandard krävs en cykelbana eller motsvarande.
Då väg 223 har en trafikmängd på under 3 500 fordon/dygn (ÅDT) och en hastighet lägre än 100
km/tim kräver inte handledningen någon åtgärd för passagen av vägen som uppstår då cyklisten
färdas i norrgående riktning.

Etapp
Kommun
Hastighet
ÅDT
SDT
Vägtyp
Tätbebyggt
TS-klass

11. MariefredGnesta
Gnesta
70
1590
1 920
1+1
Nej
Röd

Platsinformation:
Figur 20. Väg 223, vid Laxne.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

52 (74)

Pröva tänkbara lösningar
Tabell 21. Utvärdering av åtgärder.
Allmän kommentar samt motiv

till bortsortering om Nej

Gå vidare Ja/Nej

Bedömning genomförbarhet

Uppskattad kostnad för åtgärd

(inkl. planering)

Relevans måluppfyllelse enligt målen i

Förstå situationen (Låg/Medel/Hög)

Steg enligt fyrstegsprincipen

Åtgärd som studerats och bedömts

Nr.

Då hastigheten är under 80 km/tim
-

Lämna utan
åtgärd

kan sträckan, enligt handledningen,
-

Låg

-

Hög

Ja

lämnas utan åtgärd. Bristen är dock
på gränsen till lila med anledning av
trafikmängden på vägen.

-

Stryka etappen

-

Låg

-

Hög

Nej

Etappen är viktig för leden som
helhet och bör därför inte strykas.
Grusvägar finns öster om sjön som

1

Omdragning

-

Medel

Låg

Medel

Nej

skulle göra den bristfälliga sträckan
kortare. Bristen skulle dock kvarstå.

2

Sänkt skyltad
hastighet

2

Medel

Låg

Låg

Nej

Vägens utformning gör att
bashastighet bör gälla.

3

Breddning vägren

3

Medel

-

Låg

Nej

Utrymme saknas i vägområdet.

4

Cykelfält

3

Medel

-

Låg

Nej

Utrymme saknas i vägområdet.

5

Bygdeväg

3

Medel

50 100 tkr

Åtgärden är inte att rekommendera
Låg

Nej

korta längd.

500 6

Cykelväg

4

Hög

3 000
tkr

med anledning av vägsträckans

En cykelväg skulle kunna anläggas
Hög

Ja

som enklare sommarcykelväg eller
som cykelväg med full bärighet.

Rekommenderade åtgärder
Bristen behöver formellt sett inte åtgärdas enligt handledningen, så länge den kan adderas inom de
högst 10 procent röda sträckor som accepteras i Näckrosleden som helhet, men trafikmängderna
motiverar en åtgärd då bristen är på gränsen till lila. En lokal åtgärd är att anlägga en cykelväg på
sträckan. Cykelvägen kan antingen utformas som en enklare sommarcykelväg eller som en cykelväg
med full bärighet. Bra omdragningsalternativ förefaller saknas.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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16. Väg 867 (Mariefredsvägen), norr om Gnesta
Förstå situationen
Gnesta är ett besöksmål i sig utmed Näckrosleden men också en del av ledens östra del som knyter
ihop leden.
Norr om Gnesta följer cykelleden väg 867 (Mariefredsvägen) på en 1 km lång sträcka mellan två
korsningar. På sträckan färdas cyklisten i blandtrafik. Enligt handledningens trafiksäkerhetskrav ska
en väg utanför tätbebyggt område med hastighet 70 km/tim och en trafikmängd på över 500
fordon/dygn (SDT) minst ha cykelfält för acceptabel standard.
Det finns en sommarcykelväg utmed väg 867. Bristen är med det åtgärdad ur ett
trafiksäkerhetsperspektiv, men eftersom cykelvägen är så smal att två cyklister knappt kan cykla i
bredd ingår den ändå i denna åtgärdsvalsstudie. Det saknas dessutom avtal om vägvisning med
väghållaren.
Då väg 867 har en trafikmängd på under 3 500 fordon/dygn (ÅDT) och en hastighet lägre än 100
km/tim kräver inte handledningen någon åtgärd för passagen av vägen.

Platsinformation:
Etapp
Kommun
Hastighet
ÅDT
SDT
Vägtyp
Tätbebyggt
TS-klass
Figur 21. Väg 867 (Mariefredsvägen), norr om Gnesta.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

11. MariefredGnesta
Gnesta
70
1787
2 120
1+1 väg
Nej
Lila
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Pröva tänkbara lösningar
Tabell 22. Utvärdering av åtgärder.

Låg

-

Hög

Nej

-

Låg

-

Hög

Nej

Allmän kommentar samt motiv

-

till bortsortering om Nej

Gå vidare Ja/Nej

Bedömning genomförbarhet

Uppskattad kostnad för åtgärd

Stryka etappen

(inkl. planering)

åtgärd

Relevans måluppfyllelse enligt målen i

-

Lämna utan

Förstå situationen (Låg/Medel/Hög)

-

Steg enligt fyrstegsprincipen

Åtgärd som studerats och bedömts

Nr.

Bristen måste åtgärdas enligt handledningen.
Gnesta är viktig ur turistsynpunkt. Detta
motiverar att leden bör passera orten.
Då det redan finns en sommarcykelväg på
sträckan kan leden ledas om till denna om

1

Omdragning

-

Medel

Låg

Hög

Ja

avtal sluts med väghållaren. Ett annat
alternativ är omdragning via väg 506, öster om
sjön.

2

3

Sänkt skyltad
hastighet
Breddning
vägren

Vägens utformning gör att bashastighet bör

2

Låg

Låg

Låg

Nej

3

Låg

Låg

Låg

Nej

Utrymme saknas i vägområdet.
Utrymme saknas i vägområdet.

4

Cykelfält

3

Låg

Låg

Låg

Nej

5

Bygdeväg

3

Låg

100 tkr

Låg

Nej

6

Cykelväg

4

Hög

Medel

Ja

5 0008 000 tkr

gälla.

Åtgärden är inte att rekommendera med
anledning av det höga trafikflödet.
En cykelväg byggs med statligt väghållaransvar
(då väg 867 är statlig).

Rekommenderade åtgärder
Eftersom det redan finns en sommarcykelväg på sträckan kan leden ledas om till denna om avtal sluts
med väghållaren. Cykelvägen är byggd år 2019 av kommunen i samband med avloppsarbete, men det
är oklart vem som äger vägen - antagligen markägaren, även om kommunen har driftsansvar. Om
cykelvägen framöver förefaller vara populär bör cykelvägens kvalitet förbättras, exempelvis genom att
breddas. Omdragning öster om sjön förefaller också vara möjligt men då missar leden Gnesta med sina
kringliggande målpunkter så detta alternativ bör i så fall kombineras med vägvisning fram och tillbaka
till orten. Alternativen med omdragning behöver dock undersökas djupare för att säkerställa
genomförbarheten och att inga nya trafiksäkerhetsbrister uppstår. Återstående alternativ är att en ny,
statlig, cykelväg byggs på sträckan.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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17. Korsning väg 55, vid Grinda väst om Malmköping
Förstå situationen
Vid Grinda, väst om Malmköping, korsar cykelleden väg 55 i en fyrvägskorsning med väg 55 som
huvudled och väjning från sekundärvägarna. Den höga hastigheten och stora trafikmängden på väg 55,
samt vägens utformning som mötesfri 2+1 väg med körfältsindelning vid korsning skapar en
trafikfarlig situation för cyklisten som ska korsa vägen utan trafiksäkerhetsåtgärd. Enligt
handledningens trafiksäkerhetskrav bör en passage över en väg med hastighet 100 km/tim och stor
trafikmängd alltid vara planskild.
Mellan Flen och Malmköping går Näckrosleden i en vid omväg som motiveras mer av
trafiksäkerhetsskäl än utifrån turistiska värden.

Platsinformation:
Etapp
Kommun
Hastighet
ÅDT
SDT
Vägtyp
Tätbebyggt
TS-klass
Figur 22. Korsning väg 55, vid Grinda väst om Malmköping.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

13. Malmköping-Flen
Flen
100
6407
7688
Mötesfri 2+1 väg
Nej
Röd
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Pröva tänkbara lösningar
Tabell 23. Utvärdering av åtgärder.
Allmän kommentar samt motiv

Nej

till bortsortering om Nej

Hög

Gå vidare Ja/Nej

-

Bedömning genomförbarhet

Låg

Uppskattad kostnad för åtgärd

-

(inkl. planering)

åtgärd

Relevans måluppfyllelse enligt målen i

Lämna utan

Förstå situationen (Låg/Medel/Hög)

-

Steg enligt fyrstegsprincipen

Åtgärd som studerats och bedömts

Nr.

Bristen måste åtgärdas enligt
handledningen.
Hela etappen Malmköping - Flen brister ur

-

Stryka
etappen

-

Hög

-

Oklart

Ja

omvägshänseende (45 km jämfört med 14
km närmaste vägen) så den bör ses över av
ledhuvudmannen.
Norr om Malmköping, via Lands-vägsgatan,
finns en befintlig passage under väg 53 som
leden möjligtvis kan ledas om till. Detta
alternativ kräver avtal med enskilda

1

Omdragning

2

Medel

Låg –
1000 tkr

väghållare.
Medel

Ja

Även strax väster om den nuvarande
passagen, vid glasscafét, finns en tunnel
under väg 55. Tunneln förefaller vara avsedd
för djur som ska till bete, men kan möjligtvis
användas för leden i kombination med
anslutande sommarcykelvägar.
Väg 55 har 100 km/tim som hastighetsgräns

Sänkt
2

skyltad

2

Låg

Låg

Låg

Nej

hastighet

3

4

Passage i två
steg
Hastighetssäkring

och en hastighetssänkning bedöms inte vara
realistisk med tanke på vägens utformning.
Tre körfält måste fortfarande korsas.

3

Låg

3

Låg

150 - 400
tkr
150 - 500
tkr

Låg

Nej

Låg

Nej

Eftersom vägen har 100 km/tim är inte refug
eller trafikö att rekommendera.
Hastighetsäkring till låga hastigheter är inte
aktuellt på väg 55.
Planskildhet är ett krav enligt handledningen

5

Planskild
korsning

4

Medel

4000 8 000 tkr

vid 100 km/tim.
Hög

Ja

Det saknas dock målpunkter norr om väg 55
som kan motivera ytterligare en planskildhet
ur andra avseenden än Näckrosleden.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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Rekommenderade åtgärder
Då hela etappen går i en lång omväg, vilket riskerar att medföra att cyklister genar på vägar som
trafiksäkerhetsmässigt är bristfälliga, kan en strykning av hela etappen övervägas ur
omvägshänseende. Om bristen ska åtgärdas lokalt bör det undersökas om befintlig tunnel väst om den
befintliga passagen kan användas som planskild passage. Ett alternativ är att leda om leden via
Landsvägsgatan. Alternativen med omdragning behöver dock undersökas djupare för att säkerställa
genomförbarheten och att inga nya trafiksäkerhetsbrister uppstår. Kvarstående alternativ är att bygga
en ny planskild korsning om inte etappen ska strykas.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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18. Väg 686, nordöst om Hälleforsnäs
Förstå situationen
Nordöst om Hälleforsnäs följer cykelleden väg 686 och cyklisten färdas i blandtrafik. På en 2,6
kilometer lång sträcka har vägen en trafikmängd på cirka 900 fordon/dygn (SDT) i kombination med
en hastighetsgräns på 70 km/tim. Detta innebär att sträckan klassas som röd. Den del längst till öster
har även smal vägren och räcke vilket kan skapa otrygghet för cyklister som då inte har möjlighet att
väja ner i diket vid farliga situationer.
Enligt handledningens trafiksäkerhetskrav ska en väg utanför tätbebyggt område med hastighet 70
km/tim och en trafikmängd på över 500 fordon/dygn (SDT) minst ha cykelfält för acceptabel
standard. För god trafiksäkerhetsstandard krävs en cykelbana eller motsvarande.
Då väg 686 har en trafikmängd på under 3 500 fordon/dygn (ÅDT) och en hastighet lägre än 100
km/tim kräver inte handledningen någon åtgärd för passagen som uppstår då cyklisten färdas i
västergående riktning.

Platsinformation:
Etapp
Kommun
Hastighet
ÅDT
SDT
Vägtyp
Tätbebyggt
TS-klass
Figur 23. Väg 686, nordöst om Hälleforsnäs.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

13. Malmköping-Flen
Flen
70
760
910
1+1 väg
Nej
Röd
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Pröva tänkbara lösningar
Tabell 24. Utvärdering av åtgärder.
Allmän kommentar samt motiv

till bortsortering om Nej

Gå vidare Ja/Nej

Bedömning genomförbarhet

Uppskattad kostnad för åtgärd

Låg

(inkl. planering)

åtgärd

-

Relevans måluppfyllelse enligt målen i

Lämna utan

Förstå situationen (Låg/Medel/Hög)

-

Steg enligt fyrstegsprincipen

Åtgärd som studerats och bedömts

Nr.

Då hastighetsgränsen är 70 km/tim kan
-

Hög

Ja

sträckan lämnas utan åtgärd enligt
handledningen.
Hela etappen Malmköping - Flen brister
ur omvägshänseende (45 km jämfört
med 14 km närmaste vägen) så den bör

-

Stryka etappen

-

Låg

-

Oklart

Ja

ses över av ledhuvud-mannen. Bristen i
sig är inte så allvarlig att den motiverar
strykning, men brist nr 17 finns även på
samma sträcka.

1

2

Omdragning
Sänkt skyltad
hastighet

-

Låg

Låg

Medel

Nej

2

Låg

Låg

Låg

Nej

Inget omdragningsalternativ har
identifierats.
Vägens utformning gör att bashastighet
rekommenderas.

3

Breddning vägren

3

Låg

-

Låg

Nej

Vägbredden tillåter inte breddad vägren.

4

Cykelfält

3

Låg

-

Låg

Nej

Vägbredden tillåter inte cykelfält
Då SDT är under 1000 fordon/dygn kan

5

Bygdeväg

3

Medel

200 - 300
tkr

bygdeväg vara ett alternativ.
Medel

Ja

Hastighetssänkning krävs då också.
Vägen har ingen strategisk betydelse för
biltrafik.

6

Cykelväg

4

Hög

10 000 –
20 000 tkr

Kostnaden jämfört med den begränsade
Hög

Nej

nyttan motiverar inte att en cykelväg
byggs.

Rekommenderade åtgärder
Vägens utformning och relativt låga trafikflöde gör att bristen kan lämnas utan åtgärd och därmed
adderas inom de högst 10 procent röda sträckor som accepteras i Näckrosleden som helhet. Bygdeväg
kan annars vara en aktuell åtgärd. Då hela etappen går i en lång omväg kan en strykning av etappen
övervägas ur omvägshänseende.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

60 (74)

19. Passage Väg 55/57 vid Flen, söder om kyrkan
Förstå situationen
Näckrosleden går på cykelväg utmed väg 55/57. I höjd med kyrkan viker leden av och passerar över
vägen. Med anledning av det stora trafikflödet i kombination med att passagen delvis är skymd av krön
bör korsningen ses över.
Enligt handledningens trafiksäkerhetskrav ska en passage över en väg med hastighet 60 km/tim och
med en trafikmängd som är större än 8 000 fordon/dygn (ÅDT) säkras med fysiska åtgärder för god
trafiksäkerhetsstandard.

Platsinformation:
Etapp
Kommun
Hastighet
ÅDT
SDT
Vägtyp
Tätbebyggt
TS-klass
Figur 24. Väg 55/57 vid Flen, söder om kyrkan.
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14. Flen-Katrineholm
15. Flen-Nyköping
Flen
60
8900
9 700
1+1 väg
Nej
Gul
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Pröva tänkbara lösningar
Tabell 25. Utvärdering av åtgärder.

Medel

-

Hög

Ja

-

Låg

-

Hög

Nej

Allmän kommentar samt motiv

-

till bortsortering om Nej

Gå vidare Ja/Nej

Bedömning genomförbarhet

Uppskattad kostnad för åtgärd

Stryka etappen

(inkl. planering)

åtgärd

Relevans måluppfyllelse enligt målen i

-

Lämna utan

Förstå situationen (Låg/Medel/Hög)

-

Steg enligt fyrstegsprincipen

Åtgärd som studerats och bedömts

Nr.

Bristen är gul och måste därför inte
åtgärdas enligt handledningen.
Bristen är inte så allvarlig att etappen bör
strykas.
Leden kan förslagsvis dras om via befintlig
passage vid kyrkan, cirka 130 meter norr
om aktuell passage. Vid kyrkan finns en

1

Omdragning

2

Medel

Låg

Hög

Ja

anordnade passage över vägen med
belysning. Det finns ytterligare en passage
söderöver där cykelvägen tar slut, men den
är sämre än alternativet norrut.
Åtgärden är inte aktuell då hastighets-

2

Sänkt skyltad
hastighet

2

Medel

Låg

Medel

Nej

efterlevnaden på platsen bedöms vara låg
med anledning av att området inte har
tätortskaraktär.

3

4

Passage i två steg
Hastighetssäkring

3

Hög

3

Medel

150 300 tkr
Låg

Medel

Ja

Medel

Nej

Planskild korsning

4

Hög

7000
tkr

Då platsen saknar tätortskaraktär saknas
motiv för denna typ av åtgärd.
Kostnaden jämfört med den begränsade

4000 5

Utrymme finns i vägområdet.

Medel

Nej

nyttan motiverar inte att en planskildhet
byggs. Det finns inte några betydande
målpunkter på östra sidan om vägen.

Rekommenderade åtgärder
Den rekommenderade åtgärden är att flytta leden norrut till den befintliga passagen vid kyrkan.
Hastighetssäkring av den befintliga passagen bedöms inte vara nödvändigt, men däremot kan en
tydligare reglering övervägas. Alternativet med omdragning behöver undersökas djupare för att
säkerställa genomförbarheten och att inga nya trafiksäkerhetsbrister uppstår. Om passagen norröver
inte kan användas kan bristen åtgärdas med passage i två steg eller lämnas utan åtgärd.
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20. Bron över väg 52/55/56
Förstå situationen
För att komma ut ur Katrineholm österut går leden på befintlig bro över väg 52/55/56 där cyklisten
färdas i blandtrafik. Bron består av två cirkulationsplatser och har trafikmängder på omkring 540
fordon per dygn (SDT) och en hastighetsgräns på 70 km/tim. Trafikplatsen kan uppfattas som en
otrygg plats för oskyddade trafikanter. Där finns också många avfarter upp och ner till
motortrafikleden. Vägen mellan Katrineholm och bron har en hastighetsgräns på 80 km/tim och en
hög andel tunga fordon.
Enligt handledningens trafiksäkerhetskrav ska en väg utanför tätbebyggt område med hastighet 70
km/tim och en trafikmängd på över 500 fordon/dygn (SDT) minst ha cykelfält för acceptabel
standard. För god trafiksäkerhetsstandard krävs en cykelbana eller motsvarande.

Platsinformation:
Etapp
Kommun
Hastighet
ÅDT
SDT
Vägtyp
Tätbebyggt
TS-klass
Figur 25. Bron över väg 52/55/56.
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14. FlenKatrineholm
Katrineholm
70
540
650
1+1 väg
Nej
Röd
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Pröva tänkbara lösningar
Tabell 26. Utvärdering av åtgärder.
Allmän kommentar samt motiv

till bortsortering om Nej

Gå vidare Ja/Nej

Bedömning genomförbarhet

Uppskattad kostnad för åtgärd

Stryka etappen

Låg

(inkl. planering)

åtgärd

-

Relevans måluppfyllelse enligt målen i

-

Lämna utan

Förstå situationen (Låg/Medel/Hög)

-

Steg enligt fyrstegsprincipen

Åtgärd som studerats och bedömts

Nr.

Då hastighetsgränsen är 70 km/tim kan
-

Hög

Ja

sträckan lämnas utan åtgärd enligt
handledningen.

-

Låg

-

Hög

Nej

Bristen kan åtgärdas genom omdragning.
Etappen bör därför inte strykas.
Trafikplatsen norröver har planskild passage

1

Omdragning

-

Hög

Låg

Hög

Ja

under väg 53/55/56. Leden går sedan på
cykelväg till Valla. Om än på en cykelväg med
mycket låga rekreativa värden.

2

Sänkt skyltad
hastighet

2

Låg

Låg

Låg

Nej

3

Låg

-

Låg

Nej

Platsen är inte avsedd för cyklister och
hastighetssänkning räcker inte.
Utrymme saknas i vägområdet. I synnerhet

3

Breddning vägren

på bron. Åtgärden löser inte heller
problematiken på bron.
Utrymme saknas i vägområdet. I synnerhet

4

Cykelfält

3

Låg

-

Låg

Nej

på bron. Åtgärden löser inte heller
problematiken på bron.

5

Bygdeväg

3

Låg

6

Cykelväg

4

Hög

10 000 20 000 tkr

Låg

Nej

Låg

Nej

Åtgärden löser inte problematiken på bron.
Separat bro eller tunnel förbi väg 55 skulle
krävas. Nuvarande bro är för smal.

Rekommenderade åtgärder
Den rekommenderade åtgärden är att flytta leden norröver där säker passage finns. Leden kommer
sedan att gå utmed en motortrafikled. I Valla kommer leden att komma till Storgatan med en
trafikmängd på omkring 1300 fordon/dygn (SDT). På den vägen bör cykelväg övervägas, men då i
huvudsak för att det är i tätort vilket även skulle vara gynnsam för leden. Alternativet med omdragning
behöver dock undersökas djupare för att säkerställa genomförbarheten och att inga nya
trafiksäkerhetsbrister uppstår. Om leden ska kvarstå på platsen kan bristen lämnas utan åtgärd och
därmed adderas inom de högst 10 procent röda sträckor som accepteras i Näckrosleden som helhet.
Detta alternativ bedöms dock vara olämpligt sett till den nuvarande platsens utformning.
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Paketeringsförslag
I detta kapitel görs en paketering av de rekommenderade åtgärdsförslagen baserat på handledningens
trafiksäkerhetskrav. Följande paket har identifierats:


Paket A utgör beslutsgrundande åtgärder som måste vara åtgärdade vid ansökningstillfället.
Detta omfattar alla lila brister och röda passager.



Paket B utgör beslutsgrundande åtgärder som måste vara åtgärdade inom 5 år från
ansökningstillfället. Detta omfattar alla röda sträckor på vägar med hastigheten 80 km/tim
eller högre. De röda sträckorna måste uppfylla minst gul standard inom 5 år från
ansökningstillfället.



Paket C utgör åtgärder för övriga brister. Detta omfattar alla röda sträckor på vägar med
hastigheten 70 km/tim eller lägre samt gula brister. Det finns inget krav på att åtgärda dessa
brister men de föreslagna åtgärderna bidrar till att öka trafiksäkerheten på leden som helhet.
Generellt gäller att den totala sträckan med röd standard som får ingå i leden vid
ansökningstillfället inte får vara mer än 10 procent av ledens totala längd och ska vara fördelad
över flera delsträckor.
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Tabell 27. Rekommenderade åtgärder per brist indelade i åtgärdspaket.
Sträcka

Brist

Kommentar

Ingående lösningar
A. Måste åtgärdas innan

B. Måste åtgärdas

C. Åtgärder för

ansökningstillfället

inom 5 år från

övriga brister

ansökningstillfället
1. Gnesta-Trosa

1. Korsning väg 57/ väg

-

-

506, öster om Gnesta

2. Trosa-

2. Väg 219, Vålarö

Nyköping

Cykelväg med rak passage.

-

Lämna utan åtgärd.

Vägplanen för väg 57 har vunnit laga

Bevaka cykelpassage i

kraft och innehåller passage i två steg

planarbetet.

över vägen. Bristen åtgärdas i

Kostnad: Ingen

samband med detta.

-

Infrastrukturåtgärder krävs för att

Kostnad: 50 - 1000 tkr

avstickaren ska få ingå i leden.

Sänkt hastighet lokalt från
80 till 70 km/tim.
Kostnad: Låg
Avstickaren stryks.
Kostnad: Ingen
3. Nyköping-

3. Väg 510 i Oxelösund

-

-

Oxelösund

Cykelväg.

Cykelväg bör byggas ur

Kostnad: Ingen

pendlingssyfte. Åtgärden är redan

(är redan finansierad)

finansierad i länstransportplanen.
Etappen kan komma att omvandlas
till en avstickare om brist 4 till 6
hanteras med omdragning.

4. Oxelösund-

4. Väg 515, öster om

Stavsjö

Bränn-Ekeby

-

-

Bygdeväg.

Bygdeväg förutsätter en

Kostnad: 100 - 200 tkr

hastighetssänkning. Omdragning,

Omdragning.
Kostnad: Låg
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exempelvis via Svalsta, kan vara ett
alternativ men detta måste utredas.
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Sträcka

Brist

Ingående lösningar

Kommentar

A. Måste åtgärdas innan

B. Måste åtgärdas

C. Åtgärder för övriga

ansökningstillfället

inom 5 år från

brister

ansökningstillfället
4. Oxelösund-

5. Väg 511, vid Bränn-

Cykelväg med/utan passage i

Stavsjö

Ekeby

två steg.

leden ska få öppna. Omdragning,

Kostnad: 200 - 5 000 tkr

exempelvis via Svalsta, kan vara ett

-

-

Infrastrukturåtgärder krävs för att

alternativ men detta måste utredas.

Lokal hastighetssänkning
från 80 km/tim till 50
km/tim
Kostnad: Låg
Omdragning.
Kostnad: Låg
6. Väg 512, väster om

-

Hastighetssänkning från

Bränn-Ekeby

-

motiveras med att vägen har relativt

Kostnad: Låg

många utfarter. Omdragning,
exempelvis via Svalsta, kan vara ett

Omdragning.

alternativ men detta måste utredas.

Kostnad: Låg
7. Väg 511, vid Nävekvarn

Cykelväg.

-

-

Kostnad: 500 - 7000 tkr

exempelvis via Kvarsebovägen, kan
vara ett alternativ men detta måste

Kostnad: Låg
Inga brister är

Katrineholm

identifierade

-

Infrastrukturåtgärder krävs för att
leden ska få öppna. Omdragning,

Omdragning.

5. Stavsjö-

En hastighetssänkning kan

80 till 70 km/tim.

utredas.
-
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Sträcka

Brist

Ingående lösningar

Kommentar

A. Måste åtgärdas innan

B. Måste åtgärdas

C. Åtgärder för övriga

ansökningstillfället

inom 5 år från

brister

ansökningstillfället
6. Katrineholm-

8. Korsning väg 555/ 551,

Förlängning av refug och

Vingåker

vid Djulö kvarn

väntytor på sekundär-

leden ska få öppna. Passagen är

vägarna, inkl. ev. extra refug.

redan i två steg men bristfälligt.

Kostnad: 150 - 500 tkr

Omdragning, exempelvis via

-

-

Katrineholm, kan vara ett alternativ

Omdragning.

men måste utredas.

Kostnad: Låg
9. Väg 551, vid Djulö

Infrastrukturåtgärder krävs för att

-

kvarn

Omdragning.

Cykelväg bedöms inte vara

Kostnad: Låg

motiverat. Omdragning, exempelvis
genom Katrineholm, kan vara ett
alternativ men måste utredas.

7. Vingåker-Julita

10. Cirkulationsplats väg

Cykelväg med passage i två

52, norr om Vingåker

steg.

antingen gå över bensinstations-

Kostnad: 2 000 - 4 000 tkr

området eller som separat cykelväg.

11. Väg 596, sträckan

-

-

-

Stenkullen - Äsköping

-

Anslutningen till passagen kan

Omdragning.

Vägens SDT ligger precis på gränsen

Kostnad: Låg

mellan röd och grön
trafiksäkerhetsstandard.
Omdragning, exempelvis via
skogsvägarna öst om vägen, kan
vara ett alternativ men måste
utredas. Bristen bör ses över
tillsammans med brist 10 och 12.
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Sträcka

Brist

Kommentar

Ingående lösningar
A. Måste åtgärdas innan

B. Måste åtgärdas

C. Åtgärder för övriga

ansökningstillfället

inom 5 år från

brister

ansökningstillfället
8. Julita-

12. Korsning väg 56/ väg

Planskild korsning.

Eskilstuna

602, nordöst om

Kostnad: 4 000 - 7 000 tkr

Äsköping

-

-

Infrastrukturåtgärder krävs för att
leden ska få öppna. Bevaka
vägplanen då den kan innebära nya

Omdragning till annan

möjligheter för leden att passera väg

passage.

56. Omdragning av leden kan i det

Kostnad: Låg

fallet behövas. Tillsammans med

Etappen stryks.

brist 10 kan etappen behöva utgå.

Kostnad: Ingen
9. Eskilstuna-

13. Väg 956, vid Hyggby

-

-

Strängnäs

Sänkt hastighet från 70

Det är lite samlad bebyggelse genom

till 50/60 km/tim.

Hyggby vilket kan motivera en

Kostnad: Ingen

hastighetssänkning, antingen med

Bygdeväg.

eller utan bygdeväg.

Kostnad: 200 - 500 tkr
10. Strängnäs-

14. Väg 977, vid Låsta öst

Cykelväg med rak passage.

Mariefred

om Malmby

Kostnad: 300 - 8 000 tkr

-

-

leden ska få öppna. Omdragning,
exempelvis via Låsta gårdshotell,

Omdragning.

kan vara ett alternativ men detta

Kostnad: Låg
11. Mariefred-

15. Väg 223, vid Laxne

-

Infrastrukturåtgärder krävs för att

måste utredas.
-

Gnesta

Cykelväg.

Bristen är på gränsen till lila och bör

Kostnad: 500 - 3 000 tkr

därför åtgärdas. Bra
omdragningsalternativ förefaller
saknas.
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Sträcka

Brist

Kommentar

Ingående lösningar
A. Måste åtgärdas innan

B. Måste åtgärdas

C. Åtgärder för

ansökningstillfället

inom 5 år från

övriga brister

ansökningstillfället
-

11. Mariefred-

16. Väg 867

Omdragning till befintlig

Gnesta

(Mariefredsvägen), norr

sommarcykelväg, inkl.

Då det redan finns en sommarcykelväg
på sträckan kan denna nyttjas, men

om Gnesta

eventuella förbättrings-

kvaliteten bör möjligtvis förbättras

åtgärder.

exempelvis genom breddning. Avtal

Kostnad: Låg (eventuella

krävs för att kunna använda

fysiska åtgärder finansieras

sommarcykelvägen. Omdragning,

av kommunen)

exempelvis via väg 506 öster om sjön,
kan vara ett alternativ men måste

Omdragning till annan

utredas.

sträckning.
Kostnad: Låg
Cykelväg.
Kostnad: 5 000 - 8 000 tkr
12. Mariefred-

Inga brister är

-

-

-

Malmköping

identifierade

13. MalmköpingFlen

17. Korsning väg 55, vid

Planskild korsning.

-

-

Grinda väst om

Kostnad: 4000 - 8 000 tkr

Malmköping

Omdragning (eventuellt med
anslutningar).
Kostnad: Låg - 1 000 tkr

Omdragning via befintlig planskild
passage norr om Malmköping
alternativt väst om korsningen kan vara
en möjlighet att utreda. Annars krävs
en planskild korsning. Då hela etappen
går i en lång omväg kan en strykning av

Etappen stryks.

etappen övervägas ur

Kostnad: Ingen

omvägshänseende.
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Sträcka

Brist

Kommentar

Ingående lösningar
A. Måste åtgärdas innan

B. Måste åtgärdas

C. Åtgärder för

ansökningstillfället

inom 5 år från

övriga brister

ansökningstillfället
13. Malmköping-

18. Väg 686, nordöst om

Flen

Hälleforsnäs

-

-

Bygdeväg.

Bygdeväg förutsätter en

Kostnad: 200 - 300 tkr

hastighetssänkning. Då hela etappen

Etappen stryks.
Kostnad: Ingen

14. Flen-

19. Passage Väg 55/57 vid

Katrineholm

Flen, söder om kyrkan

-

-

-

-

omvägshänseende.
Omdragning via befintlig passage

Kostnad: 150 - 300 tkr

med extra belysning vid kyrkan kan

Kostnad: Låg

52/55/56

av etappen övervägas ur

Passage i två steg.

Omdragning.

20. Bron över väg

går i en lång omväg kan en strykning

vara ett alternativ till att bygga en
anordnad passage, men detta måste
utredas.

Omdragning.

Dagens utformning i kombination

Kostnad: Låg

med platsens karaktär talar för att
bristen bör åtgärdas. Omdragning via
befintlig planskild passage vid
trafikplatsen norröver kan vara ett
alternativ men detta måste utredas.

15. Flen-Nyköping

Inga brister är
identifierade
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Forma inriktning och rekommendera åtgärder
Föreslagna åtgärder är studiens rekommendationer för vilka åtgärder som bör genomföras mot de
statliga bristerna för att Näckrosleden ska kunna godkännas som nationell cykelled, enligt
åtgärdsvalsstudiens syfte. Åtgärdsvalsstudien rekommenderar en paketering men utan inbördes
prioritering av föreslagna åtgärder. För flertalet av de identifierade bristerna finns även fler än ett
åtgärdsalternativ. En fortsatt dialog kommer att föras mellan Trafikverket och Region Sörmland för att
besluta vilka av de föreslagna åtgärderna som bör genomföras för respektive brist.
Rekommendationerna från denna studie ses som rådgivande i denna dialog.
För de åtgärder där Trafikverket har identifierats som ansvarig kommer åtgärdsvalsstudiens åtgärder,
i vissa enklare fall, att utgöra underlag för interna beställningar till genomförande verksamhetsområden. För de mer omfattande åtgärderna måste åtgärderna prioriteras inom Region Sörmlands
länsplan för transportinfrastruktur. För åtgärder av utredningskaraktär, exempelvis omdragningar
eller att stryka etapper, utgör åtgärdsvalsstudien ett planeringsunderlag för det vidare arbetet hos
Region Sörmland och berörda kommuner. I detta vidare arbetet kommer bristerna att utredas
tillsammans med alla kommunala brister och brister på det enskilda vägnätet. Eftersom de
omdragningar som föreslås inte är undersökta i detalj kan nya trafiksäkerhetsbrister uppdagas i
samband med detta.
En samlad effektbedömning (SEB) är först aktuell att genomföra efter att Region Sörmland i dialog
med Trafikverket har landat i vilka åtgärder som är aktuella för respektive brist. Studien
rekommenderar att effektbedömningen görs för en situation där minst alla beslutsgrundande brister i
paket A och B har åtgärdats. Detta eftersom nyttan av åtgärderna ur ett ledperspektiv bara uppnås om
leden som helhet kan märkas ut och öppna som nationell cykelled för rekreation och turism. Utöver de
hälso- och turistekonomiska nyttorna när hela leden kan öppna kommer många av åtgärderna
dessutom ha lokala nyttor.
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