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1. Inledning
Regelbunden fysisk aktivitet är en förutsättning för god folkhälsa.
Möjligheterna för människor att dagligen vara fysiskt aktiva ökar
om det finns attraktiva, säkra och trygga gång‐ och cykelvägar till
olika resmål.
Ett väl utbyggt gång‐ och cykelvägnät är särskilt viktigt för barn och
ungdomar. Dels för att de ofta saknar alternativa färdsätt till gång
eller cykel, dels för att möjligheten att, utan att vara beroende av
en vuxen, komma till skola eller fritidsaktiviteter kan ge barn en
viktig självständighet och möjlighet att på egen hand uppleva och
utforska sin närmiljö. Regelbunden motion är även mycket viktigt
för barn och unga, då övervikt och dess följdsjukdomar blir allt
vanligare längre ner i åldrarna och en etablering av goda vanor
tidigt ger positiva effekter både på individ‐ och samhällsnivå.
En stor del av de resor som görs med bil är under 5 km. Ett väl
utbyggt gång‐ och cykelvägnät kan minska användningen av bil för
korta resor, vilket bidrar till att förbättra miljön, såväl lokalt som
regionalt och globalt.
Förbättringar av gång‐ och cykelvägnätet ökar också
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och kan minska antalet
trafikskadade.
Gång‐ och cykelplanen från 2007 behandlade även en stor del
tillgänglighetsförbättrande åtgärder. En tillgänglighetsplan för
kommunens utemiljö är i dagsläget under framtagande och

åtgärder främst gällande tillgängligheten som tidigare varit
beskrivna i gång‐ och cykelplanen har i vissa fall flyttats till
tillgänglighetsplanen.
Denna gång‐ och cykelplan behandlar huvudsakligen utbyggnad av
gång‐ och cykelvägnätet. Den ska vara ett stöd vid nyexploatering
och arbete med detaljplaner, liksom fungera som vägledning vid
planeringsarbetet av kommunala investeringar.

Syfte
Gång‐ och cykelplan för Nynäshamns kommun 2011 tar avstamp i
den tidigare planen från 2007 med syfte att:
 Tydliggöra utförda liksom planerade åtgärder.
 Klargöra prioritering från 2007 med utgångspunkt från
föreslagna åtgärder.
 Utveckla definitioner av de olika länkarna i nätet för gång‐
och cykeltrafikanter, samt förtydliga vilka delar av nätet som
bör förses med vilken typ av länk.

Mål
Målen är desamma som i Gång‐ och cykelplanen från 2007:
 Trafiksäkra och trygga gång‐ och cykelvägar för barn.
 Framkomliga och gena gång‐ och cykelvägar för arbetsresor.
 Attraktiva gång‐ och cykelvägar för rekreation.
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2. Prioriteringar
Som utgångspunkt vid prioritering av åtgärder i nätet rangordnas de
enligt följande:
1.
2.
3.
4.

Barnens skolresor
Arbets‐ och serviceresor
Regionala stråk
Rekreationsresor

Tillgänglighet och trygghet ska beaktas vid utförandet av alla typer
av åtgärder.
Tillgänglighet betyder att oavsett ålder eller eventuella
funktionsnedsättningar gällande syn, hörsel, rörelseförmåga,
barnvagn, käpp eller krycka så ska kommunens vägnät för gång‐ och
cykeltrafikanter vara lättanvändbart och fritt från onödiga hinder.
Trygghet betyder att oavsett ålder eller kön ska det upplevas säkert
att färdas och vistas i det offentliga rummet så som på gator och
torg. Vägnätet för gång‐ och cykeltrafikanter ska planeras utan
onödiga tunnlar och med hög kvalitet på drift och underhåll.
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Genomförande
Utbyggnad och upprustning av kommunens gång‐ och cykelvägnät
är ett långsiktigt arbete som måste bedrivas kontinuerligt. Arbetet
kräver samverkan mellan olika väghållare och inom den kommunala
organisationen. Utbyggnad sker successivt och i takt med att
investeringsmedel kan anvisas i budget.
Varje år ska beslut fattas om vilka åtgärder för gång‐ och
cykelvägnätet som ska genomföras under kommande år.
Åtgärderna tas ur gång‐ och cykelplanen, med hänsyn till här
angivna prioriteringar. Genomförda åtgärder ska följas upp
kontinuerligt.

I samband med detaljplanearbete ska hänsyn alltid tas till
förutsättningarna för gående och cyklister inom och till/från
området. Vid exploateringar ska alltid diskussioner föras om i vilken
utsträckning exploatören ska bekosta gång‐ och cykelvägar, och hur
exploateringen i övrigt kan bidra till förbättrade förutsättningar för
fotgängare och cyklister i närområdet. Man ska alltid undersöka om
det är möjligt att skapa tillgängliga gångvägar för rörelsehindrade.
De föreslagna åtgärderna kan behöva ändras vid
detaljprojekteringen. Exempelvis kan det visa sig att där förslag
finns om en gång‐ och cykelbana är det lämpligare med trottoar och
cykelfält. Likaså kan det exakta läget av föreslagna utbyggnader
behöva justeras i projekteringsskedet.

I samband med att beslut tas om vilka åtgärder som ska
genomföras under följande år ska det även beslutas om gång‐ och
cykelplanen fortfarande är aktuell eller om den behöver omarbetas.
Innan hastighetsreducerande åtgärder vidtas ska samråd ske med
Södertörns brandförsvarsförbund och SL, så att framkomligheten
för utryckningsfordon och bussar säkerställs. SL anger i dokumentet
Ribuss riktlinjer för utformning av gator som trafikeras med buss.
Här anges bland annat hur farthinder bör utformas. Innan
förändringar vidtas där annan än kommunen är väghållare
(Vägverket eller en vägförening) ska diskussioner föras om
utformning samt ekonomiska frågor vad gäller såväl anläggande
som drift och underhåll.
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3. Riktlinjer och normer
Definition av vägtyper
Gång‐ och cykelväg
Väg avsedd för gång‐ och cykeltrafik. Moped klass II jämställs med
cykel om inte annat föreskrivs i lokal trafikföreskrift. Gång‐ och
cykelvägen är friliggande eller avskild från körbanan med bred
skiljeremsa eller räcke.
Gång- och cykelväg

Gång‐ och cykelbana
Vägbana avsedd för enkel‐ eller dubbelriktad gång‐ och cykeltrafik.
Gång‐ och cykelbanan är avskild från körbanan med kantstöd eller
motsvarande.

Cykelfält
Del av bilväg avsedd för enkelriktad cykeltrafik. Cykelfältet är avskilt
från körbanan med målning eller annan vägmarkering.

Upphöjt övergångsställe

Cykelfält
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Gångbana/trottoar
Gångbana/trottoar är en vägbana som endast är avsedd för
gångtrafik. Gångbanan är avskild från körbanan med kantstöd eller
motsvarande. Cyklister är hänvisade till körbanan att cykla i
blandtrafik.

Gångbana/trottoar

Cykling i blandtrafik
Vid blandtrafik är cyklisterna hänvisade till att färdas i körbanan för
motorfordon, d v s inget särskilt utrymme har markerats eller andra
särskilda åtgärder vidtagits för cykeltrafiken. För att det ska anses
säkert att cykla i blandtrafik krävs att bilarnas faktiska hastigheter
begränsas till 30 km/h. Vid högre hastigheter krävs särskilt anvisade
områden för cyklister.

Cykling i blandtrafik
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Val av vägtyp
En gatas trafiksäkerhetsstandard påverkas av många olika faktorer.
Antalet bilar (flödet), andelen tung trafik och gällande hastighet är
viktiga faktorer. Vid 30 km/h är risken för att oskyddade trafikanter
ska dödas vid en kollision liten, medan risken är hög vid 50 km/h. I
Nynäshamn och Ösmo tätort gäller 40 km/h, förutom vid skolor,
förskolor och andra viktiga målpunkter där 30 km/h gäller som
högsta tillåtna hastighet sedan 2009.
 Vid 30 km/h på lokalgator kan oskyddade trafikanter röra sig
relativt fritt i gaturummet och separering av olika trafikslag
är oftast inte nödvändig. Detta gäller utan specialfall så som
skolvägar och förutsatt att det finns hastighetssäkrande
åtgärder som gör att gällande hastigheter hålls.
 Vid 40 km/h ska det finnas en avgränsad gångbana och
anvisat vägutrymme för cyklister genom exempelvis
cykelfält. Obevakade övergångsställen bör alltid vara
hastighetssäkrade så att motorfordon passerar med
maximal hastighet 30 km/h.
 Vid 50 km/h och högre hastigheter ska cykelfält undvikas när
så är möjligt och en större separeringsgrad av trafikslag bör
eftersträvas.
Barns gång‐ och cykelvägar
För skolvägar och på gator där det rör sig mycket barn, exempelvis
till idrottsplatser, krävs planering utifrån barnens villkor. Korsningar
ska vara trafiksäkrade och gång‐ och cykelvägar ska vara separerade
från motortrafik. Vägarna ska vara gena så att barnen inte väljer
alternativa och trafikfarliga men snabbare lösningar.
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Arbets‐ och serviceresor
Vägar för arbets‐ och serviceresor är huvudsakligen tänkt att
försörja vuxna personer som dagligen använder sig av cykel eller går
för att ta sig till arbete och annan service. Framkomlighet
prioriteras högt och vägarna ska vara gena och knyta samman
målpunkter på ett logiskt sätt. Gång‐ och cykeltrafik bör vara
separerad på de vägar som är gemensamma, så att tryggheten
främjas för de gående och att framkomligheten förbättras för
cyklisterna.
Regionala stråk
De regionala stråken eftersträvar i hög grad samma ändamål som
arbets‐ och serviceresor. Deras målgrupp är vuxna arbetspendlare
och syftet är att knyta samman cykelstråk över kommungränserna
för att möjliggöra långväga arbetspendling med cykel och
cykelturism. De regionala stråken inbegriper oftast inte gångtrafik
med anledning av de långa distanserna.
Rekreationsresor
Gång‐ och cykelvägar som i första hand ska tillgodose behovet av
rekreationsresor har inte samma krav på framkomlighet och genhet
som ovan beskrivna vägtyper. Gång‐ och cykelvägar som är avsedda
för rekreation ska ha en avskiljande grönremsa från övrig trafik och
vägen ska upplevas som attraktiv att färdas på.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
Syftet med ett övergångsställe är att öka tillgängligheten och
framkomligheten för fotgängare. Ett övergångsställe är inte att se
som en säkerhetsåtgärd om det inte kompletteras med
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
kan vara gupp, mittrefug, avsmalning av körbanan eller upphöjning
av övergångsstället. Syftet med dessa är att minska biltrafikens
hastigheter, öka förarnas uppmärksamhet, förkorta konfliktzonerna
eller förhindra omkörning.

Upphöjt övergångsställe

Upphöjningar
Ett upphöjt övergångsställe räknas som hastighetssäkrat och bidrar
därmed att fordonstrafiken måste sänka hastigheten vid passage.
Midjor/avsmalningar
Midjor eller avsmalningar innebär att gatan smalnas av till ett
körfält och ett övergångsställe placeras på avsmalningen. Detta
leder till att fotgängare har en kortare väg att gå över gatan på
samtidigt som bilisternas uppmärksamhet ökar. Detta leder till att
fordonen får sänka hastigheten och risken för olyckor minimeras.

Midja/avsmalning

Övergångsställen med refuger
Ett tredje sätt att trafiksäkra ett övergångställe är att anlägga
mittrefuger. Detta minskar ner körbanebredden vid
övergångsstället samt ger en skyddad plats för fotgängarna mitt i
gatan.
Vilken åtgärd som lämpar sig bäst beror på trafiksituationen och var
platsen ligger och bestäms från projekt till projekt.
Övergångsställe med refug
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Cykelparkeringar
Väl placerade, utformade och underhållna cykelparkeringar är en
viktig del av infrastrukturen för cykel. Cykelparkeringar i anslutning
till pendeltågsstationer och busshållplatser främjar även resande
med kollektivtrafiken. En norm för antal och utformning av
cykelparkeringar finns i detta stycke. Den ska användas vid ny‐ och
ombyggnad av bostäder, affärer, samlingslokaler, kollektiv‐
trafikanläggningar med mera.
Cykelparkeringar med väderskydd, belysning och möjlighet att låsa
fast ramen finns i dagsläget vid kommunens alla
pendeltågsstationer utom Nynäsgård. Nynäsgård kommer vid en
planerad ombyggnad att förses med väderskyddad cykelparkering,
liksom den planerade infartsparkeringen vid busshållplatsen i
avfarten till Ösmo från väg 73. Vid utbyggnad av ytterligare
infartsparkeringar för bil bör dessa alltid förses även med
cykelparkering. I dagsläget finns cykelparkeringar vid Nynäshamns
centrum, Ösmo centrum och Sorunda centrum. Här bör stor vikt
läggas vid utseende, design och smäckerhet för att ge plast för
många cyklar på liten yta och ge god tillgänglighet för
förbipasserande fotgängare.
Inventeringar av cykelparkeringar och beläggningsgrad sker
kontinuerligt inom projektet för Hållbart resande i
samhällsplaneringen.
Norm för cykelparkering i Nynäshamns kommun
Normen för cykelparkeringar är till för att avsätta tillräckligt med
utrymme avsetts redan från början och för att cykelparkering
överhuvudtaget ska komma till stånd vid nyexploateringar och
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bygglovärenden. Att bygga cykelparkeringar ligger på mångas
ansvarsområde då det handlar om skolor, nyexploateringar,
anslutning till kollektivtrafik med mera. Normen kan även användas
vid inventeringen av det befintliga utbudet av parkering för cyklar
för att kontrollera att behovet tillgodoses.
Checklista för utformning av cykelparkering:
1. 40‐60 cm/cykel (5 cyklar/2 meter)
2. Möjlighet att låsa fast ramen
3. Väderskydd
4. Belysning
Norm för cykelparkering
i Nynäshamns kommun
Lokaltyp
Antal cykelplatser (cpl)
Bostad
2
(cpl/bostad)

Kontor

30

(cpl/1000 kvm)

Handel

20

(cpl/1000 kvm)

Grundskola

0,5

(cpl/elev)

Gymnasium

0,8

(cpl/elev)

Kollektivtrafik
(cpl/100
påstigande/dygn)
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Belysning
Bra belysning på gång‐ och cykelvägar ger ökad säkerhet och
trygghet. Belysning ska alltid finnas med vid om‐ och nybyggnad av
gång‐ och cykelbanor.
Nynäshamns kommun har under 2009 och 2010 infört en ny typ av
belysning vid övergångsställen. På 27 platser runt om i kommunen
har extra belysning placerats ut vilket innebär att övergångställena
blir extra upplysta. Detta ökar säkerheten för de oskyddade
trafikanterna då de blir mer synliga och risken för kollisioner med
fordon minskar. Belysningspunkterna består av blå stolpar med 150
W metallhalogenlampor vilka ger ett vitt starkt ljus. Kommunen
arbetar för att även Trafikverket ska förse övergångsställen på det
statliga vägnätet med denna typ av extra belysning.

Extra belysning vid övergångsställen finns på följande platser:
Nynäshamn
1. Konsul Johnssons väg (vid Nynäsvägen)
2. Nickstabadsvägen (vid Nynäs gård)
3. Nynäsvägen (vid Backluravägen)
4. Nynäsvägen (vid Kullstarondellen)
5. Nynäsvägen (vid Malmtorget)
6. Centralgatan (vid Sturegatan)
7. Vikingavägen (vid Centralgatan)
8. Centralgatan (vid Lokmannavägen)
9. Centralgatan (vid Heimdalsvägen)
10. Skolgatan (vid Viaskolan)
11. Idunvägen (vid Gröndalsskolan)
12. Idunvägen (vid Gröndalsvikens station)
13. Idunvägen (vid Gröndalsvikens station)
14. Strandvägen (vid Hamnviksvägen)
15. Järnvägsgatan (vid Svandammen)
16. Järnvägsgatan (vid Fridhemsvägen)
17. Järnvägsgatan (vid Stationen)
Ösmo
1. Maria Barkmans väg
2. Nyblevägen (vid Skogs Nibble)
3. Nyblevägen (vid centrum)
4. Nyblevägen (vid Körundavägen))
5. Nyblevägen (vid busstationen)
4. Nyblevägen (vid Dansskolan)
5. Mejerivägen (vid Kyrkvägen)
6. Mejerivägen (vid Järnvägsbron)
10. Mejerivägen (vid Sänkevägen)
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4. Trafiksäkerhet
Olycksstatistik 2004‐2010
Till gruppen oskyddade trafikanter räknas fotgängare, cyklister och mopedister. Råkar de ut för en trafikolycka blir konsekvenserna ofta
allvarliga. Barn och äldre är mest utsatta av de oskyddade trafikanterna.
Totalt har 439 st. olyckor med personskador rapporterats av polis och sjukvård i Nynäshamns kommun mellan 2004 och 2010. Av dessa var
oskyddade trafikanter inblandade i 144 st. På det kommunala vägnätet inträffade 107 olyckor med personskador varav det fanns oskyddade
trafikanter i 75 av dessa. Totalt skadades 84 personer i dessa 75 olyckor. Diagrammen nedan visar fördelningen av olyckor som involverar
oskyddade trafikanter på det kommunala vägnätet. (Källa: STRADA)

Diagram 1. Antal oskyddade trafikanter i olyckor med
personskador i Nynäshamns kommun mellan 2004-2010 fördelat på
svårighetsgrad. Källa: STRADA
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Diagram 2. Olyckor med oskyddade trafikanter i Nynäshamns
kommun mellan 2004-2010 fördelat på olyckstyp.
Källa: STRADA

Olycksförebyggande arbete
Olycksförebyggande arbete eller trafiksäkerhetsförbättrande
åtgärder handlar ofta om fysiska ingrepp i infrastrukturen för
trafiken. Mycket kan även åstadkommas genom utbildning och
informativa åtgärder. Att röra sig i trafiken är ett samspel som
handlar om att oavsett trafikslag ska gällande regler följas och
hänsyn visas till sina medtrafikanter. Många saknar kunskap om att
cykeln är ett fordon och därmed också vilka regler som gäller för att
framföra fordon i trafiken, varför det är viktigt att cykelutbildning
fortsätter att genomföras på skolorna.
I tätorter kan man skapa en säkrare trafikmiljö genom
hastighetsnedsättningar och fysiska åtgärder som gångbanor,
cykelvägar och farthinder vid övergångsställen. På landsbygdens
vägar är det mycket svårt och ibland omöjligt att skapa säkra
miljöer, eftersom hastigheterna är höga och fysiska åtgärder dyra
att genomföra på långa vägsträckor. I Nynäshamns kommun ökar
befolkningen på landsbygden, vilket kan leda till att fler oskyddade
trafikanter skadas i trafikolyckor.

Det finns ett behov av att avlägsna farliga hinder på och nära gång‐
och cykelvägar. På flera platser finns betongsuggor (eller
betongejdrar) och fasta järngrindar som utgör faror främst för
cyklister. Dessa hinder kan ibland vara svåra att upptäcka i tid,
speciellt i mörker, och de ska tas bort. Där behov finns av fysiska
hinder mot fordonstrafik ska exempelvis eftergivliga grindar
användas, eftersom dessa inte är lika farliga för cyklister. Det är
viktigt att grindarna är försedda med reflexer och att de platser där
de finns är väl belysta. På vissa platser har stenblock placerats ut
bredvid gång‐ och cykelbanor. Dessa ska tas bort, då de innebär
onödiga risker för cyklister.
Generellt är asfalt det bästa ytskiktet på gång‐ och cykelvägar. Det
finns ett behov av att asfaltera flera av de gång‐ och cykelvägar som
är grusade. Där det finns cykelfält eller där cykling sker i blandtrafik
är det viktigt att vägbeläggningen är jämn och slät ändå ut i
vägkanten.
Frågan om mopeder (klass II, max 25 km/h) ska vara tillåtna på
gång‐ och cykelvägar behöver behandlas, och beslut fattas om
generell regel samt eventuella undantag. Mopeder medför
otrygghet samt olyckrisk framförallt för fotgängare. Samtidigt
innebär det högre risker för mopedister att färdas i blandtrafik
jämfört med på en separat cykelväg.

Djupt löst grus och ojämn vägbana gör
det svårare för gående och cyklister att
ta sig fram.
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5. Åtgärder och fortsatt arbete
Gång‐ och cykelplan 2007
Sedan Gång‐ och cykelplan 2007 antogs har en del av de tidigare beskrivna åtgärderna genomförts. En cykelkarta är tryckt, vägvisning för gång‐
och cykeltrafikanter har kommit upp, nya cykelparkeringar finns vid pendeltågsstationerna, utbyggnaden av det regionala cykelstråket har
påbörjats och en tillgänglighetsplan har tagits fram. Mycket återstår också; fortfarande planeras nya områden där kompromisserna sker på
bekostnad av de oskyddade trafikanterna, få korsningar är ännu trafiksäkrade och en policy saknas ännu för drift och underhåll av vägnätet.
Uppdateringen av Gång‐ och cykelplan 2007 har skett för att belysa vad som faktiskt är gjort – men även för att tydliggöra vad som är kvar att
göra.
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Nynäshamn

14

15

16

Planerade åtgärder
Nr
Åtgärd
1
Ny GC‐väg och
trafiksäkrade
korsningar/övergångsst
ällen
1A
Ny GC‐väg

1B
1C
1D

Upprustning av befintlig
GC‐väg
Ny GC‐väg
Ny GC‐väg

1E

Trafiksäkrad korsning

1F

Ny Gc‐väg och
trafiksäkrad korsning

1G

Trafiksäkerhetshöjande
åtgärder

1H
1I

1J
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Gata/Plats
Centralgatan

Skolgatan

Järnvägsgatan, utanför
Svandammskolan.
Gröndalsvägen
Mellan Nickstahöjden och
Nickstabadsvägen
Korsningen Järnvägsgatan,
Frejgatan och Strandvägen.
Strandvägen och
korsningen Strandvägen
och Hamnviksvägen.
Sigyns, Odins och Fröjas väg

Korsningen Landgången och
Sandskogsvägen.
Upprustning av befintlig Mellan Hammarhagsvägen
GC‐väg
och Villagatan.
Nynäsgård
Upprustning av befintlig
pendeltågsstation, GC‐
GC‐väg, asfalt o
vägen som ansluter till
belysning
Centralgatan.
Trafiksäkrad korsning

Prioritering
Barns skolresor/
Arbets‐ och
serviceresor
Barns skolresor/
Arbets‐ och
serviceresor
Barns skolresor
Barns skolresor
Barns skolresor/
Arbets‐ och
serviceresor

Uppskattad kostnad

Kommentar

3 500 000 kr
(Kullsta‐Heimdal)

3 000 000 kr
300 000 kr
1 000 000 kr
1 200 000 kr

Barns skolresor

300 000 kr

Barns skolresor

2 000 000 kr

Barns skolresor

‐

Barns skolresor

200 000 kr

Skolresor

400 000 kr

Arbets‐ och
serviceresor

400 000 kr

Detaljplan för kv. Strandvägen

Ombyggnad av Nynäsgård

2A

Trafiksäkrad korsning

GC‐väg från Fridhemsvägen
till Järnvägsgatan.

2B

Ny cykelväg alternativt
cykelfält.

Mörbyvägen

2C

Trafiksäkrad korsning.

2D
2E
2F
2G
2H
2I

Breddning av GC‐väg,
eventuell borttagning
av träd.
Separering av GC‐
trafikanter
Upprustning av befintlig
GC‐väg
Ny cykelväg alternativt
cykelfält.
Ny GC‐väg, trafiksäkra
korsningar
Mer tillgänglig entré till
sjukhuset.

2J

Trafiksäkrad korsning

2K

Nya anslutningar till
perrongen

2L

Ny GC‐väg

3A
3B

Asfaltering av befintlig
GC‐väg
Ny GC‐väg

650 000 kr

Korsningen Änggatan och
Estögången.

Arbets‐ och
serviceresor
Arbets‐ och
serviceresor
Arbets‐ och
serviceresor

Vikingavägen (Skolgatan –
Hamngatan)

Arbets‐ och
serviceresor

200 000 kr

Vid torgbildningen Sigyns
och Odins väg.
Mellan Grönviksvägen och
Stathmosvägen
Videgatan, mellan
Hamnviksvägen och
Guldbröllopsstigen.

Arbets‐ och
serviceresor
Arbets‐ och
serviceresor

Estövägen
Trottoaren från Idunvägen
till sjukhuset.
Centralgatan, Idunvägen
och Skolgatan.
Nynäsgård
pendeltågsstation.
Änggatan (väst om
Idunvägen)
GC‐väg till Kalvö
koloniträdgårdar (ca 500 m)
Hammarhagsvägen

Arbets‐ och
serviceresor
Arbets‐ och
serviceresor.
Arbets‐ och
serviceresor
Arbets‐ och
serviceresor
Arbets‐ och
serviceresor
Arbets‐ och
serviceresor

300 000 kr
Behandlas delvis i ny
detaljplan för kv. Fjället

100 000 kr

100 000 kr
550 000 kr
500 000 kr
2 500 000 kr
‐

Ny detaljplan för Alkärrsplan

800 000 kr

Ny detaljplan för Alkärrsplan

‐

Ombyggnad av Nynäsgård

300 000 kr

Ny detaljplan för Doppingen

Rekreationsresor

800 000 kr

Rekreationsresor

2 000 000 kr
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Till Hammarhagens
industriområde
Västra sidan av Estö
Mellan Nynäshamns station
och Gotlandsterminalen

Rekreationsresor

‐

Rekreationsresor

1 500 000 kr

Rekreationsresor

‐

Hamnvisionen

3F

Ny GC‐väg, upprustning
av befintlig GC‐väg och
trafiksäkrade
korsningar.

Hamnviksvägen

Rekreationsresor

‐

Ny detaljplan för Hamnviken

3G

Ny GC‐väg

Mellan Älgviken och
gymnasiet

Rekreationsresor

5 000 000 kr

Regionala cykelstråket

3C

Ny/trafiksäker GC‐bro

3D

Ny GC‐väg

3E

Ny GC‐väg

3H

Ny GC‐väg

Från gymnasiet till Rappsta

3 500 000 kr

Från Kullsta till Skolgatan

3 500 000 kr

Rekreationsresor

Från Skolgatan till
Gotlandsterminalen
Ej aktuella åtgärder
Åtgärd

Gata/Plats

Ny GC‐väg

Till Norvik.

Översyn av GC‐väg och
trafiksäkring av korsningar
Upprustning av befintlig GC‐
väg

19

Sandhamnsvägen
Lokmannavägen och bron
över till Nickstabadsvägen.

‐

Prioritering
Arbets‐ och
serviceresor.
Arbets‐ och
serviceresor.
Arbets‐ och
serviceresor.

Regionala cykelstråket / Säker
och attraktiv huvudgata
Nynäsvägen

Kommentar
Avvaktar anläggandet av hamnen i Norvik.
Görs i samband med eventuell nyexploatering.
Behov?

Utförda åtgärder
År
Åtgärd
2007
Ombyggnad övergångsställe.
2009

Ny GC‐väg

2009
2009
2009
2009

Cykelparkeringar
Cykelparkeringar
Cykelparkeringar
Cykelparkeringar
Vägvisningsskyltar för GC‐
trafikanter.
Asfaltering av befintlig GC‐väg

2010
2010
2010‐
2011

Gång‐ och cykelbana

Gata/Plats
Nynäsvägen vid Kulturskolan.
Sandskogsvägen, mellan Varvsstigen och
Sandhamnsvägen.
Nynäshamns pendeltågsstation
Gröndalsviken pendeltågsstation
Ösmo pendeltågsstation
Segersäng pendeltågsstation

Uppskattad kostnad

Nynäshamn

200 000 kr

Mellan gymnasiet och Kvarnängens IP
Centralgatan , etapp 1 (Kullsta till
Heimdalsvägen)

800 000 kr

Verklig kostnad

2 500 000 kr
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Ösmo
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Planerade åtgärder
Nr
Åtgärd

Gata/Plats

Prioritering
Barns skolresor/
Arbets‐ och
serviceresor

Uppskattad kostnad

Kommentar

‐

Ej kommunal väg

1A

Upprustning av
befintlig GC‐väg

Kyrkvägen

1B

Ny GC‐väg

Körundavägen, mellan
Nyblevägen och Björn
Barkmans väg (ca 750 m)

Barns skolresor

2 250 000 kr

1C

Ny GC‐väg

Birkavägen (ca 200m)

Barns skolresor

600 000 kr

Arbets‐ och
serviceresor

500 000 kr

Arbets‐ och
serviceresor

1 500 000 kr

2A

Ny GC‐väg

2B

Ny GC‐väg

2C

Trafiksäkra korsning.

2D

Ny GC‐väg

3A

Ny GC‐väg

3B

Ny GC‐väg

Björn Barkmans väg,
mellan Breddalsvägen och
Körundavägen (ca 170 m)
Nyblevägen, mellan Ösmo
station och Maria
Barkmans väg (ca 500 m)
Korsningen Maria Barkman
och Björn Barkmans väg
Djursnäsvägen i Vansta
industriområde (ca 300 m)
Strandvägen (ca 350 m)
Körundavägen till golfbana
(ca 1 500 m)

Arbets‐ och
serviceresor
Arbets‐ och
serviceresor
Rekreationsresor
Rekreationsresor

Ny detaljplan för Ösmo
centrum

Ny detaljplan för Ösmo
centrum

400 00 kr
1 000 000 kr

Ny detaljplan för Ösmo
centrum

1 000 000 kr
4 500 000 kr
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Ej aktuella åtgärder
Åtgärd
Ny GC‐väg
Trafiksäkrad korsning
i form av
cirkulationsplats
Ny GC‐väg
Upprustning av
befintlig GC‐väg
Nya GC‐vägar
Nya GC‐vägar
Nya GC‐vägar

Gata/Plats
Tallvägen

Prioritering
Barns skolresor

Maria Barkmans väg och
Nyblevägen

Barns skolresor/ Arbets‐
Cirkulationsplats planeras istället vid väg 225.
och serviceresor

Mellan Egnahemsvägen och
Torgvägen

Arbets‐ och serviceresor Behovet finns ej

Från Musköten till Vanstaskolan

Barns skolresor

Vanstaskolan
Från Vanstaskolan till Ösmo IP
Centrum

Barns skolresor
Avvakta ny detaljplan för Ösmo centrum
Barns skolresor
Avvakta ny detaljplan för Ösmo centrum
Arbets‐ och serviceresor Avvakta ny detaljplan för Ösmo centrum

Utförda åtgärder
År
Åtgärd
2008

Trafiksäkrad korsning

2009
2009

GC‐bro över järnvägen och
trafiksäkrade korsningar
Anslutande GC‐väg till det
regionala cykelstråket.
Cykelparkeringar
Trafiksäkrad korsning

2009

Trafiksäkrad korsning

2009
2009
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Gata/Plats
Över Nyblevägen till Ösmo IP
Nyblevägen, Kyrkvägen och Mejerivägen
Nyblevägen fram till väg 225.
Ösmo station
Från Mejerivägen till Ösmo station
Över Maria Barkmans väg från
Trymstigen

Kommentar
Vägen ej kommunal

Avvakta ny detaljplan för Ösmo centrum

Uppskattad kostnad

Kostnad
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Spångbro‐Sunnerby
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Planerade åtgärder
Nr
Åtgärd

Gata/Plats

Prioritering
Arbets‐ och
serviceresor/
Rekreationsresor

2

Ny GC‐väg

Från Spångbro till Gudby
idrottsplats (1 400 m)

3

Ny GC‐väg

Från Spångbro till avfarten
för badplatsen vid Rangsta Rekreationsresor
brygga (1 500 m)

Ej aktuella åtgärder
Åtgärd
Gata/Plats
Trafiksäkrad
korsning.

Prioritering

Kyrkgatan vid Kyrkskolan

Utförda åtgärder
År
Åtgärd

Barns skolresor

Gata/Plats

2007

Trafiksäkrad korsning

Från väg 225 till Kyrkgatan

2007

Ny GC‐väg

Mellan Spångbro och Sunnerby

Uppskattad kostnad

Kommentar

3 000 000 kr

3 000 000 kr

Kommentar
Bussarna svänger numera in på skolan, så att barnen
inte behöver korsa vägen. Se på en permanent lösning
där bussen stannar på skolsidan i båda riktningarna.

Uppskattad kostnad
Utförd av
Trafikverket (tidigare
Vägverket)

Verklig kostnad
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Grödby
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Planerade åtgärder
Nr
Åtgärd
1A

Ny GC‐väg

1B

Ny GC‐väg

2A

Ny GC‐väg

Gata/Plats
Från Fagervik skola till
Stanganvägen (500 m)
Från Fagervik skola till Norr
Enby (500 m)
Från Grödby till Fagervik
skola längs med väg 542
(1000 m)

2B

Ny GC‐väg

Från Fagervik skola till
Sunnerby (3000 m)

2C

Ny GC‐väg

Från Grödbymalm till
Grödby (1000 m)

Utförda åtgärder
År
Åtgärd
2007
Trafiksäkrad korsning

Prioritering

Uppskattad kostnad

Barns skolresor

1 500 000 kr

Barns skolresor

1 500 000 kr

Arbets‐ och
serviceresor

2 000 000 kr

Barns skolresor/
Arbets‐ och
serviceresor/
Arbets‐ och
serviceresor

Gata/Plats
Över väg 542 till Fagervik skola

Kommentar

Ny detaljplan för Norr Enby

4 000 000 kr
2 000 000 kr

Uppskattad kostnad
Utförd av Vägverket?

Verklig kostnad
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Stora Vika
Möjligheterna att gå och cykla säkert i Stora Vika är goda, tack vare att orten är liten och att bebyggelsen ligger samlat på ena sidan av
landsvägen. Bilarnas hastighet inom tätorten är mestadels låga. Högsta tillåtna hastighet i Stora Vika är 30 km/h och farthinder finns på flera
platser.
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Planerade åtgärder
Nr
Åtgärd
Trafiksäkrade
1A
övergångsställen, 2 st
1B

Ny GC‐väg

Gata/Plats

Prioritering

Uppskattad kostnad

Vikavägen, väg 573

Barns skolresor

500 000 kr

Vikavägen, väg 573 (mellan
Bondängsvägen och
Marstavägen, 550 m)

Barns skolresor

1 500 000 kr

Utförda åtgärder
År
Åtgärd
2007

Sänkt hastighet i Stora Vika

Gata/Plats
30 km/tim infördes inom tättbebyggda
området Stora vika, samtidigt som
hastighetsreducerande åtgärder finns
inom området i form av gupp

Uppskattad kostnad
‐

Kommentar
Behandlas i ny detaljplan för
Marsta 1:5

Verklig kostnad
‐
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Cykelstråk/Cykelleder
Med regionala cykelstråk menas i denna gång‐ och cykelplan stråk
som går mellan kommunens olika orter eller till orter i andra
kommuner. De regionala cykelstråken kan bestå av separata
cykelvägar eller möjlighet att cykla säkert längs bilvägar. Avståndet
mellan kommunens orter är i flera fall lämpliga för arbetspendling
med cykel. Gång‐ och cykelvägar för skol‐ och arbetsresor samt till
pendeltågsstationer ska prioriteras framför dem som huvudsakligen
är till för rekreation. Utbyggnader av gång‐ och cykelvägar mellan
kommunens orter innebär utbyggnad av relativt sett väldigt långa
sträckor, vilket medför höga kostnader. Detta kommer att påverka
när nedanstående förslag kan förverkligas.
Cykelleder (mestadels på bilvägar) för cykelturister som finns i
kommunen är bland annat Cykla Södertörn Runt och Kustleden.
Cykla Södertörn Runt är en runda på totalt cirka 20 mil, som
Cykelfrämjandet tagit fram. Etapperna Västerhaninge – Nynäshamn
(med två varianter) samt Nynäshamn – Kagghamra går genom
Nynäshamns kommun. Kustleden går från Nynäshamn genom
Djursnäs, upp genom Sorunda landsbygd och vidare till Årsta
Havsbad. Mer information om cykellederna kan fås från
Nynäshamns turistbyrå.
Planerade åtgärder
Önskemål finns om gång‐ och cykelväg mellan Ösmo och Spångbro,
längs med väg 225, en sträcka på ca 6,5 km. Detta skulle bland
annat göra det möjligt för boende i Spångbro att cykla till
pendeltågsstationen i Ösmo.
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Mellan Grödby och Segersäng är det knappt 5 km. En gång‐ och
cykelväg däremellan skulle underlätta för boende i Grödby att
kunna ta sig till pendeltågsstationen i Segersäng.
Ett planeringsarbete pågår i Landfjärden. En relativt stor ökning av
antalet småhustomter är föreslagen. Om dessa planer förverkligas
vore det lämpligt att möjliggöra cykling mellan Landfjärden och
pendeltågsstationen i Segersäng, ca 5 km. Halva sträckan kommer
man kunna följa det regionala cykelstråket på nuvarande väg 73, för
att därefter vika av västerut mot Segersäng.
Önskemål finns om att kunna cykla från Stora Vika till Sunnerby,
Ösmo och Nynäshamn. Förbindelsen till Sunnerby är önskvärd då
högstadiebarn från Stora Vika går i skolan i Sunnerby. Mellan Stora
Vika och Ösmo finns möjlighet att cykla på en mindre bilväg, så där
skulle mindre insatser samt cykelvägvisning kunna innebära en stor
förbättring.
Utförda åtgärder
I samband med utbyggnaden av den nya väg 73, sträckan Älgviken –
Fors, har väg 545, byggas om för lokaltrafik, långsamtgående
fordon, bussar, cyklister och gående. Gående och cyklister hänvisas
till att färdas på vägrenen som är vara 0,75‐1,25 m bred. Väggrenen
har fått en röd beläggning.
Det regionala cykelstråket ansluts till Ösmo, vilket gör att
möjligheterna att cykla mellan Ösmo och Nynäshamn har
förbättrats.
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Återkommande informationsinsatser
Att öka andelen resor till fots och med cykel kräver både att det
finns ett väl fungerande gång‐ och cykelvägnät – liksom en
medvetenhet hos medborgarna om att gå och cykla är ett alternativ
till andra resor.

Cykelkarta
En cykelkarta underlättar framkomligheten för cyklister och sprider
information om möjligheterna till cykling. På cykelkartan ska såväl
separata cykelbanor som gator där cykling i blandtrafik är lämpligt
redovisas. Cykelkartan ska visa av kommunen rekommenderade
vägar för regional cykling.

Den allmänna medvetenheten om och en positiv inställning till att
använda sig av hållbara transporter är en dubbel utmaning, dels
fysisk och dels informativ. Hur mycket gång‐ och cykelvägar
kommunen än bygger kommer resandet till fots och med cykel inte
att öka om medborgarna inte fått någon information om var det
finns gång‐ och cykelvägar eller har en negativ inställning till att gå
och cykla.

Cykelkartan ska finnas tillgängliga i kommunhuset, på turistbyrån, i
affärer som säljer cyklar eller cykeltillbehör och på andra platser där
cyklister är, samt i digital form på kommunens hemsida.
Cykelkartan ska ses över årligen och då ska beslut tas om den
behöver uppdateras.

Sedan färdigställandet av Gång‐ och cykelplan 2007 har vissa av
tidigare föreslagna informationsåtgärder genomförts. En cykelkarta
är tryckt, vägvisningsskyltar för gående och cyklister har satts upp i
Nynäshamn och Ösmo och kommunens hemsida om att gå och
cykla uppdateras kontinuerligt.
Internet
På kommunens hemsida ska information om gång och cykling finnas
och vara lätt att hitta. Cykelkartor, information om kampanjer och
projekt är exempel på sådant som ska finnas på hemsidan.
Information om nya eller förbättrade gång‐ och cykelvägar ska
läggas ut löpande.
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En broschyr med tips på sevärdheter i Nynäshamns stad finns, men
bör uppmärksammas mer och gärna uppdateras och kompletteras
med fler turer, både för gående och för cyklister. Utflyktsförslag bör
finnas för olika delar av kommunen. Detta bör rikta sig både till
kommuninnevånare samt till turister.

Namngivning av friliggande gång‐ och cykelvägar
Gång‐ och cykelvägar som inte löper i omedelbar anslutning till en
bilväg bör få namn, vilka sedan också anges på kartor (cykelkarta
samt på stadskartor). Namngivningen underlättar vägbeskrivningar
och annan kommunikation för gång‐ och cykeltrafiken.

orter och se över utvecklingen av vägvisningen i Nynäshamn och
Ösmo.

Att alla friliggande gång‐ och cykelvägar är namngivna är en
statusfråga; precis på samma sätt som att bilvägar utan gång‐ och
cykelväg är namngivna bör även gång‐ och cykelvägar utan biltrafik
vara det.
Skyltning och vägvisning
Även skyltning av gång‐ och cykelvägnätet bör vara lika självskrivet
som skyltningen för biltrafik. Skyltningen ska vara enhetlig för hela
kommunens gång‐ och cykelvägnät, och bör även vara enhetlig på
regional nivå.
Vägvisning för gående och cyklister ska visa av kommunen
rekommenderad väg till viktiga målpunkter. Förutom att underlätta
orienteringen ska skyltningen även visa på avstånd till målpunkten.
Skyltning och vägvisning underlättar för gående och cyklister och är
dessutom effektiv marknadsföring av att det är möjligt att gå eller
cykla. På så sätt kan skyltningen även bidra till att fler väljer cykeln
som färdmedel.
2010 färdigställs den första etappen av vägvisning för gående och
cyklister i Nynäshamns tätort. Vägverket har i Ösmo skyltat för det
regionala cykelstråket och till vissa lokala målpunkter. Fortsatt
arbete handlar om att påbörja skyltningen i kommunens övriga

Mätning av gång‐ och cykeltrafikanter
Det som mäts blir gjort – mätning av gång‐ och cykeltrafik är ofta en
negligerad del av trafikstatistik, så även i Nynäshamns kommun.
Kommunen har sedan 1984 genomfört mätningar av biltrafiken på
ett sjuttiotal olika punkter; ett femtiotal mer regelbundet. Mätning
av gång‐ och cykeltrafikanter har genomförts på ett tiotal punkter i
kommunen två gånger, 2007 och 2009.
Att få gehör för och kunna motivera insatser och åtgärder för gång‐
och cykeltrafiken kan i vissa fall bli lidande på grund av bristen på
statistik. Det som mäts blir gjort, det som inte mäts finns inte.
Fortsatta mätningar av gång‐ och cykeltrafiken och rutiner för detta,
standardisering av mätveckor och mätpunkter bör tas fram.
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Bilaga 1: Förslag enligt Gång- och cykelplan 2007
Nedan följer utförliga beskrivningar på förslagen som upptagna i kap 5: Åtgärder och fortsatt arbete. Förslagen nedan är de som redovisas i
Gång‐ och Cykelplan 2007 som i denna version har sammanfattats till tabellform i kap 5 med tillhörande karta för att underlätta orienteringen.
Nedan följer förslagen uppdelat på kommunen tätorter; Nynäshamn, Ösmo, Spångbro – Sunnerby, Grödby och Stora Vika och de regionala
gång‐ och cykelstråken (mellan olika tätorter).

Nynäshamn
Planerade åtgärder
Längs Centralgatan, sträckan Nynäsvägen – Mörbyvägen, föreslås utbyggnad av gång‐ och cykelmöjligheter för de delar där cykelbana
saknas. Samtliga korsningar ses över för att bli säkra för gående och cyklister. Korsningarna mellan Centralgatan och Skolgatan respektive
Idunvägen är särskilt viktiga att se över. I dessa korsningar råder vissa oklarheter för bilister, cyklister och gående. På Centralgatan,
sträckan Hamngatan – Järnvägsgatan, anläggs cykelbana alternativt cykelfält. Korsningen Centralgatan – Järnvägsgatan ses över för att bli
1
säker och tydlig. Gång‐ och cykelvägen längs Styrmansgränd omvandlas till endast gångväg, och cyklister på väg till/från stationen hänvisas
till att följa Centralgatan (alternativt att leda cykeln längs Styrmansgränd). Vid det signalreglerade övergångsstället över Järnvägsgatan (vid
stationen) tas cykelöverfarten bort. Vid detta övergångsställe uppstår ofta farliga situationer då fotgängare, som har bråttom till tåget, går
mot röd gubbe. Kraven på framkomlighet är höga hos såväl gående som bilister. Lämpliga åtgärder behöver diskuteras.
Nord‐sydlig cykelförbindelse i tätortens mitt saknas. Detta kan tillskapas längs Skolgatan, genom cykelfält eller gång‐ och cykelbana.
1A Korsningarna med Nynäsvägen, Vikingavägen samt Centralgatan behöver ses över och åtgärdas så att de blir trafiksäkra och framkomliga
för cyklister och gående. Norra delen av Skolgatan passerar Viaskolan, varför den är särskilt viktig för att ge eleverna en säker skolväg.
På Järnvägsgatan utanför Svandammsskolan finns problem med trafik då många föräldrar som skjutsar sina barn till skolan lämnar av dem
1B där. Förslag på lösningar är att finna andra platser lämpliga för avlämning, prioritera säkra gång‐ och cykelstråk till skolan så att fler kan gå
eller cykla samt att fortsätta det arbete som görs för att uppmuntra till att fler barn ska gå eller cykla till skolan.
På Gröndalsvägen mellan Idunvägen och Järnvägsgatan (det vill säga vägen mellan Gröndalsskolan och Svandammsskolan, där många
1C
skolbarn rör sig) föreslås antingen separat gång‐ och cykelbana, eller hastighetsbegränsning till 30 km/h samt fartdämpande åtgärder.
Möjligheten att tillskapa en bättre och genare gång‐ och cykelväg mellan Nickstahöjden och Nickstabadsvägen, för vidare färd mot skolor
1D
och centrum ska utredas
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Korsningen Järnvägsgatan – Frejgatan – Strandvägen är rörig och behöver ses över. I denna korsning passerar många skolbarn på väg till
och från Svandammsskolan. Eventuellt behövs hastighetssäkring av övergångsställe och cykelöverfart över Järnvägsgatan. Skyltning och
målning behöver ses över så att det framgår var man ska gå respektive cykla.
Korsningen Strandvägen – Hamnviksvägen behöver ses över och trafiksäkras för gående och cyklister. Trafiksäker överfart över
Strandvägen tillskapas så att cykelvägen mot Svandammen kan nås på ett säkert och bekvämt sätt. Det finns ett behov att cykla säkert
längs Strandvägen från Fagerviken till Hamnviksvägen. Vägen går här i en mycket smal passage, varför en separat cykelbana inte får plats.
Möjliga åtgärder för att öka säkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter på denna sträcka ska studeras vidare, och lämpliga
åtgärder vidtas.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder behövs på Sigyns väg, Odins väg och Fröjas väg, samt på tillhörande övergångsställen. Detta har
betydelse främst för barns trygga och säkra väg till Gröndalsskolan och Humlegårdsskolan. (Se även tillgänglighetsplanen)
Övergångsstället över Sandskogsvägen vid Landgången hastighetssäkras. Denna åtgärd bidrar till en säkrare skolväg för barn på
Skansvägen som ska till Fjärdens skola, Svandammsskolan eller Gröndalsskolan.
Befintlig gång‐ och cykelväg mellan Hammarhagsvägen och Villagatan behöver ny beläggning och ska förses med belysning. Upprustning
av denna sträcka avvaktar planeringen av den föreslagna godshamnen i Norvik, eftersom det nya järnvägsspåret till Norvik föreslås
passera detta område.
Gång‐ och cykelvägen som ansluter till Centralgatan
Gång‐ och cykelväg i Fridhemsvägens förlängning korsar Järnvägsgatan mitt på sträcka där risk finns för höga hastigheter.
Hastighetsdämpande åtgärder på Järnvägsgatan föreslås. Kantstenen behöver fasas av.
Mörbyvägen är viktig som stråk genom centrala delarna av Nynäshamn och till/från centrum. Trottoar finns längs delar av gatan, samt
rester efter gångbana avskiljd med målad linje. Gångbana avskiljd med kantstöd ska anläggas längs hela gatan och korsningar behöver ses
över och trafiksäkras. För att det ska vara säkert att cykla i blandtrafik ska hastigheten begränsas till 30 km/h.
Vid Estö IP korsas Änggatan av ett gång‐ och cykelstråk, Estögången. Denna passage innebär en olycksrisk för framförallt cyklisterna,
eftersom bilisterna kan ha svårt att upptäcka dem i tid. Övergångsstället hastighetssäkras.
Längs Vikingavägen finns gång‐ och cykelbana längs gatans norra sida, utom på en sträcka av ca 100 m mellan Lövlundsvägen och
Hamngatan. Här finns en rad fina lindar, som försvårar byggande av gång‐ och cykelbana på denna sträcka. Om det bedöms som möjligt
ska en gång‐ och cykelbana byggas förbi träden. I annat fall ska tydlig skyltning ange var gång‐ och cykelbanan börjar och slutar och var
man bör gå respektive cykla. Korsningarna med Lövlundsvägen och Hamngatan ses över.
Vid torgbildningen vid Sigyns väg – Odins väg (Gröndalskiosken) behövs förtydligande angående var man ska gå respektive cykla.
Kantstenen behöver fasas av.
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En befintlig gång‐ och cykelväg i Grönviksvägens förlängning åt nordöst samt Stathmosvägen utgör dels cykelvägar till industriområdet,
dels en alternativ väg från bostadsområden i norra Nynäshamn till hamnen. Här saknas dock belysning, och gång‐ och cykelvägen i
2F
Grönviksvägens förlängning är inte asfalterad. Eftersom belysning är viktigt ur trygghetsaspekt ska detta åtgärdas, och vägen ska
asfalteras.
Videgatan mellan Guldbröllopsstigen och Hamnviksvägen byggs ut med ca 200 m cykelbana alternativt cykelfält för att knyta ihop
2G befintliga cykelstråk. Tillhörande överfarter trafiksäkras. Cykelvägen från Estö idrottsplats till Videgatan mynnar ut i ett övergångsställe.
Här bör en cykelöverfart läggas till.
2H Säkerheten för cyklister behöver förbättras längs Estövägen.
Smågatstenen på trottoaren från Idunvägen till sjukhuset ska bytas ut mot ett material som är jämnare, exempelvis asfalt, och därmed
2I
mer lättframkomligt, i synnerhet med tanke på rörelsehindrade – detaljplan för Alkärrsplan
Gång‐ och cykelbana finns längs Idunvägen, men korsningarna med anslutande gator behöver ses över och trafiksäkras. Anslutningen till
Centralgatan och kopplingen till Skolgatan är oklar och behöver åtgärdas. Idunvägen passerar Gröndalsskolan, vilket gör den särskilt viktig
2J
för att ge eleverna en säker skolväg. Skyltning och målning behöver ses över så att det tydligt framgår var man ska gå eller cykla samt att
cykelbanan är dubbelriktad.
Planer har tidigare funnits på en bro för buss samt gång‐ och cykeltrafik över järnvägen vid Nynäsgårds station. Detta ska behandlas vidare
2K
i samband med planeringen inför ombyggnaden av Nynäsgårds pendeltågsstation
Längs Änggatan västerut från Idunvägen föreslås ca 50 m kombinerad gång‐ och cykelväg. Korsningen Estövägen – Änggatan – Idunvägen
2L ses över, och säkra passager för gående och cyklister tillskapas. Dessa åtgärder får stor betydelse genom att de sammanbinder befintliga
gång‐ och cykelvägar till ett sammanhängande nät.
3A Gång‐ och cykelvägen till Kalvö koloniträdgårdsområde behöver ses över. Bitvis är beläggningen grus, den ska asfalteras.
Hammarhagsvägen, utmed Hammarhagens industriområde, byggs ut med en kombinerad gång‐ och cykelbana på en sträcka av ca 500 m.
3B
Angränsande korsningar trafiksäkras.
Befintlig bro över järnvägen mellan Hammarhagens och Rappsta industriområden saknar trafiksäkra förhållanden, inte minst för gående
och cyklister. Bron är smal och saknar separata banor för gång‐ och cykeltrafik. Bron trafikeras bland annat av skolungdom från Hacktorps‐
området till och från gymnasiet samt av ryttare från Nynäshamns ridklubb. Många bilister använder denna väg istället för att följa
Nynäsvägen till/från Nynäshamn. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter skulle öka om färre bilister valde denna väg.
3C
Trafiksäkerheten bör på sikt förbättras exempelvis genom en ny bro parallell med befintlig bro. Vid en eventuell framtida ny brobyggnad
eller underfart under järnvägen för biltrafiken bör befintlig bilbro reserveras för gång‐, cykel‐ och hästtrafik. För att gång‐ och cykelvägen
mellan Hacktorp och gymnasiet ska bli säker behövs även åtgärder på en kort sträcka av Konsuln Johnsons väg samt en bit av Kvarnvägen.
Korsningen mellan dessa två vägar ses över och trafiksäkras.
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Planer finns på en strandpromenad, alternativt gång‐ och cykelväg på Estös västra sida, längs Nickstavikens strand. Detta skulle öka
3D tillgängligheten till stranden och erbjuda fina möjligheter till rekreation. Exakt läge och utformning är inte planerat än, på kartan visas
därför ett av förslagen till vägsträckning.
Möjligheterna att säkert och bekvämt gå och cykla till och från Gotlandsterminalen behöver förbättras. Vidare utredning behövs för att
3E avgöra vilka åtgärder som krävs och var en eventuell utbyggnad av gång‐ och cykelbana bör ske.
Hamnviksvägen är ett av de mest trafikerade cykelstråken i södra delen av Nynäshamn. Den raka breda vägen gör dock att många bilister
håller hög hastighet. Under 2006 målades cykelfält på ömse sidor längs denna sträcka. Korsningen Änggatan – Hamnviksvägen är rörig,
främst för cyklister, och behöver ses över för att en lämplig lösning ska kunna hittas. En möjlighet vore att bygga en upphöjd gång‐ och
cykelöverfart över Hamnviksvägen på Änggatans södra sida så att Hamnviksvägens cykelfält binds samman med Änggatans cykelbana.
Vidare skulle man kunna bygga en upphöjd gång‐ och cykelöverfart över Änggatan på Hamnviksvägens västra sida så att Änggatans och
Hamnviksvägens dubbelriktade cykelbanor kopplas samman. Nära Hamnviksbadet, där cykelfälten längs Hamnviksvägen börjar/slutar
3F
fortsätter en cykelväg söderut, och en annan ansluter österifrån (från Sandskogsvägen). En hastighetssäkrad cykelöverfart ska anläggas för
att länka samman cykelvägarna med cykelfälten. Korsningen behöver även ses över för att bli säkrare för fotgängare.
På sikt bör Hamnviksvägen på sträckan Hamnvik – Lövhagen byggas ut med ca 1200 m gång‐ och cykelväg. En del av denna väg är dock
smal och ligger mellan stranden och en brant sluttning, varför det kan vara svårt att få plats med separat gång‐ och cykelväg. Andra åt‐
gärder måste då utredas. Om den föreslagna bebyggelsen i Hamnvik blir verklighet är det mycket viktigt att de boende kan gå och cykla
säkert, tryggt och bekvämt till/från sitt bostadsområde.
Nynäsvägen mellan Älgviken och Nynäshamns station är en del av det regionala cykelstråket från Nynäshamn till Ösmo, och vidare mot
3G Västerhaninge och Stockholm. Delar av denna sträcka är även viktig för elever på väg till gymnasiet och skolbarn på väg till Viaskolan.
Gång‐ och cykelbana finns på delar av sträckan.
För Nynäsvägen mellan gymnasiet och Lidl‐rondellen genomfördes en förstudie under 2006. I förstudien presenteras visioner och förslag
på hur gatan kan bli säkrare och mer attraktiv för fotgängare och cyklister. Här ingår även att se över samtliga korsningar. På Nynäsvägen
3H
från Lidl‐rondellen till stationen behövs åtgärder för gående och cyklister. Denna sträcka ingår inte i förstudien av Nynäsvägen, varför
ytterligare utredning behövs för att bestämma vilka åtgärder som är lämpliga
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Utförda åtgärder
På Sandskogsvägen, mellan Varvsstigen och Sandhamnsvägen, har en separat gångbana anlagts på västra sidan och en separat
2009 cykelbana på östra sidan. Denna bidrar bland annat till att skapa en säkrare skolväg för barn i Sandhamn som går i Svandammsskolan
eller Gröndalsskolan.
2010 Gång‐ och cykelvägen mellan gymnasiet och Kvarnängens IP har asfalterats.
Ej aktuella åtgärder
Planering pågår för en godshamn (Stockholm/Nynäshamns hamn) vid Norvik. Om planerna genomförs kommer nya arbetsplatser tillkomma på
Norviksudden och ett nytt järnvägsspår kommer att byggas till området. I den fortsatta planeringen av området ska frågan om gång‐ och
cykeltrafik beaktas, med målsättningen att underlätta gång‐ och cykeltrafik till Norvik. Anläggandet av hamnen och byggandet av
järnvägsspåret påverkar även tillgängligheten för fotgängare och cyklister till Alhagens våtmark. Det är viktigt att tillgängligheten för fotgängare
och cyklister till Alhagen säkerställs – avvakta vidare detaljplan
I samband med det planarbete som pågår för Sandhamn ses Sandskogsvägen över i sin helhet. Säkerhet, trygghet och framkomlighet för
fotgängare och cyklister ska då prioriteras – avvakta detaljplan
Anslutningen mellan gång‐ och cykelbron över järnvägen och passagen mellan garagen på Lokmannavägen ska, om det är möjligt, jämnas till
och asfalteras. Gång‐ och cykelvägen mellan garagen på Lokmannavägen och vidare förbi ”Längans” garage ska ses över och vid behov ska sly
rensas bort – delvis åtgärdat
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Ösmo
Planerade åtgärder
Trafiksäkerheten för framförallt skolbarn och äldre som går eller cyklar längs Kyrkvägen ska förbättras. Befintliga gång‐ och cykelbanor
längs Kyrkvägen, räknat från korsningen med Nyblevägen/Mejerivägen och österut mot Tallbackaskolan, Tallåsen och Ösmo kyrka, ska ses
1A
över och kompletteras. Samtidigt ses samtliga korsningar över och trafiksäkras. Infarter och övergångsställen till Tallbackaskolan
trafiksäkras. Kyrkvägen ansluter i sin östra ända till det regionala cykelstråket på väg 545. Väghållare för Kyrkvägen är Ösmo vägförening.
Längs Körundavägen, mellan Nyblevägen och Björn Barkmans väg, finns en relativt smal trottoar men cykling får ske i blandtrafik. Gatan
trafikeras, utöver lokaltrafik, av genomfartstrafik mot bland annat Körunda golfbana. Hastigheten är begränsad till 50 km/h, men hasig‐
heterna är ofta mycket högre. Samtidigt är Körundavägen viktig för gående och cyklister, bland annat på väg till stationen, och den korsas
1B av många skolbarn på väg till Vanstaskolan. Gatan är smal, varför det kan vara svårt att åstadkomma separat gång‐ och cykelbana. En
översyn av hela Körundavägen bör ske, där möjligheten att åstadkomma gång‐ och cykelbana alternativt cykelfält ses över.
Trafiksituationen ses också över, med målet att minska bilarnas hastighet. Samtliga korsningar ses över och åtgärdas vid behov. Säkra
övergångsställen tillskapas.
Birkavägen förses på en sträcka av ca 100 m, mellan Körundavägen och Torgvägen, med gångbana. Hela Birkavägen ses över för att öka
1C
säkerheten för cyklister, antingen genom hastighetssäkring till 30 km/h eller cykelfält. Tillhörande korsningar ses över.
Gång‐ och cykelbana byggs längs Björn Barkmans väg mellan Breddalsvägen och Körundavägen, och samtliga korsningar längs Björn
2A
Barkmans väg ses över och trafiksäkras vid behov.
Förutsättningarna för att gå och cykla säkert längs Nyblevägen bör förbättras. Detta kan ske genom separat gång‐ och cykelbana,
2B trottoarer och cykelfält eller trottoarer och cykling i blandtrafik, om bilarnas hastighet är högst 30 km/h. Gång‐ och cykeltrafiken längs
Nyblevägen ska kunna ansluta praktiskt och säkert till befintliga gång‐ och cykelvägar, till centrum och till resecentret.
2C Korsningen mellan Björn och Maria Barkmans väg är rörig för gående och cyklister. Den bör byggas om så att den blir trafiksäker.
Gång‐ och cykelväg ska byggas genom Vansta industriområde längs Djursnäsvägen på sträckan Kvastvägen – Laggvägen, och vidare längs
2D Laggvägen till befintlig gång‐ och cykelväg mot Gryt. Tillhörande korsningen ses över och åtgärdas vid behov. Särskilt viktigt är att tillskapa
säker passage över Djursnäsvägen vid förskolan Lilla Parveln.
Hastighetssäkring till 30 km/h, alternativt separat gång‐ och cykelväg, bör ordnas på Strandvägen till badplatsen vid Muskan. Samtliga
3A
korsningar ses över ur trafiksäkerhetssynpunkt.
3B På längre sikt är det önskvärt med en gång‐ och cykelväg längs Körundavägen till Körunda golfbana och järnåldershuset.
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Utförda åtgärder
Trafiksäkerheten på Mejerivägen har förbättrats för de oskyddade trafikanterna. Sträckan mellan korsningen med
2009
Nyblevägen/Kyrkvägen och gång‐ och cykelbron över järnvägen har försetts med gång‐ och cykelbana. Övergångsställena längs
Mejerivägen har hastighetssäkrats
I samband med ombygganden av stationen har bilbron över järnvägen ersättas av en ny bro. Den nya bron är försedd med gång‐ och
2009
cykelbana. I samband med detta har korsningen Nyblevägen – Kyrkvägen – Mejerivägen byggts om.
2008‐
Resecentrum har byggts vid Ösmo station. Cykelparkeringar har tillskapats.
2009
2008‐
Gång‐ och cykelväg som ansluter till det regionala cykelstråket längs väg 73 har anlagts utmed Nyblevägen. Samtidigt har ett
2009
hastighetssäkrat övergångsställe anlagts.
2008
Upphöjt övergångsställe har anlagt på Nyblevägen, vid Ösmo IP.
Upphöjt övergångsställe har anlagts på Maria Barkmans väg. Längs norra delen av Maria Barkmans väg har en gång‐ och cykelbana
2007
anlagts.
Ej aktuella åtgärder
Tallvägen hastighetssäkras till 30 km/h. Alternativt kan den förses med gång‐ och cykelbana. Detta har betydelse främst för barn boende i
Tallhöjden, och bidrar till att de får en säkrare väg till Tallbackaskolan. Ej kommunal väg
Förbindelsen mellan Egnahemsvägen och Torgvägen, vid Viksängens IP, samt förlängningen västerut till gång‐ och cykelvägen, hastighetssäkras
eller förses med cykelfält och trottoar. Behovet bedöms ha minskat.
Där Maria Barkmans väg och Nyblevägen möts föreslås i den fördjupade översiktsplanen att en rondell ska byggas. I väntan på fysiska åtgärder i
denna korsning skulle fyrvägsstopp kunna användas för att få ner bilarnas hastigheter och minska risken för olyckor. Cirkulationsplats vid Maria
Barkmans väg/väg 225 har större aktualitet.
Ett par belysningsstolpar längs befintlig gång‐ och cykelväg och hastighetssäkring av ett övergångsställe ger en säker förbindelse till Muskötens
sydvästra del. Denna åtgärd bidrar till att många skolbarn får en tryggare väg till Vanstaskolan. Aktuell gång‐ och cykelväg går inom
bostadsområde, på Nynäshamnsbostäders mark.
En gång‐ och cykelväg byggs väster om livsmedelsaffärerna i centrum. Denna korta länk binder ihop befintliga gång‐ och cykelvägar och har
bland annat betydelse för barn som ska till Vanstaskolan eller Ösmo IP. Denna gång‐ och cykelväg kan vara lämplig att samordna med eventuell
ombyggnad av Ösmo centrum.
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Ny detaljplan för Ösmo centrum har påbörjats. Intresse finns av att utveckla Ösmo centrum. I detta sammanhang ska gång‐ och cykeltrafikens
villkor prioriteras. Parkeringsytorna måste gå att passera på ett säkert sätt och skyltningen behöver förbättras. Detta visas endast översiktligt
på kartan. Vilka åtgärder som behövs och var gång‐ och cykelstråk ska passera centrum behöver utredas vidare.
Gång‐ och cykelvägarna runt Vanstaskolan är delvis till problem för skolan. En gång‐ och cykelväg passerar för nära väster om skolan och gång‐
och cykelvägar norrifrån leder in trafik på skolgården. Gång‐ och cykelvägen väster om skolan bör flyttas längre västerut (nytt ungefärligt läge
visas på karta), så att skolgården kan avgränsas på lämpligt vis och på så sätt bli mer ändamålsenlig. En eller två gång‐ och cykelvägar som går
mot skolan norrifrån tas bort. Vilka som behöver tas bort och om andra justeringar av gång‐ och cykelvägar behövs i detta område behöver
studeras vidare innan beslut tas om exakt utformning.

Spångbro – Sunnerby
Planerade åtgärder
I Spångbro finns en konfliktpunkt vid Kyrkskolan, där passagen över Kyrkgatan (väg 542) inte är trafiksäker. Detta ska åtgärdas, så att ett
1 säkert övergångsställe för skolbarnen tillskapas, förslagsvis genom fartdämpande åtgärder. Ett samarbete pågår med Vägverket, som är
väghållare för väg 542, för att öka säkerheten vid skolor som ligger vid statliga vägar, och i detta arbete ingår Kyrkskolan.
Södertäljevägen (Väg 225) har låg trafiksäkerhetsstandard för gående och cyklister. En viktig målpunkt vid denna väg är Gudby idrottsplats.
Inga bussar går mellan Spångbro och idrottsplatsen, så de som inte har tillgång till bil är hänvisade till att gå eller cykla. På sikt bör en gång‐
2
och cykelväg byggs ut längs Södertäljevägen från busshållplatsen vid Hoxla till Gudby idrottsplats. Ett alternativ är att Gudby IP flyttas, så att
den ligger bättre placerade i förhållande till boende, gång‐ och cykelvägar samt busslinjer. Ett alternativ kan vara att bygga ut Sunnerby IP.
Vid Rangsta brygga finns en kommunal badplats. En utbyggnad av gång‐ och cykelväg utmed Södertäljevägen från Spångbro till vägen mot
3
Rangsta brygga bör ske på sikt. Sträckan är ca 1500 m. Samtidigt ses tillhörande korsningar över och trafiksäkras.
Utförda åtgärder
2006 En konfliktpunkt fanns vid bussvändplatsen i Spångbro, där säker övergång över Södertäljevägen (väg 225) mot Kyrkgatan saknades.
Detta har åtgärdats av Trafikverket med sänkt hastighet och fartkameror.
2007 Ny gång‐ och cykelväg har anlagts mellan Slätkärrsvägen och Sunnerby idrottsplats.
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Grödby
Planerade åtgärder
Det huvudsakliga gångstråket mellan Fagerviksskolan och tätorten utgörs av en skogsstig över privat mark som är föremål för
1A
utbyggnadsplaner. Detta gångstråk ska förbättras så att framkomligheten ökar.
1B En gång‐ och cykelväg bör på sikt anläggas från fritidshusområdet Norr Enby till Fagerviks skola.
2A Möjlighet bör även finnas att gå och cykla säkert längs väg 542 mellan skolan och bussvändplatsen i Grödby.
2B Se över möjligheten att tillskapa säkrare gång‐ och cykelmöjligheter från Fagerviksskolan till Sunnerby
Buss 858 vänder i Grödby och boende i Grödbymalm saknar gångväg till busshållplatsen. En gång‐ och cykelväg bör anläggas från
2C
Grödbymalm till bussvändplatsen i Grödby.
Utförda åtgärder
2007 En trafiksäker passage över har anlagts över väg 542 vid skolan.
Ej aktuella åtgärder
Möjligheterna att gå och cykla från skolan till Fagersjön bör förbättras.
Gångstråket till skolan norrifrån leds nu ut på väg 542. Det bör istället gå en bit från vägen, och ledas in till skoltomten från norr/nordväst.

Stora Vika
Planerade åtgärder
Vid busshållplatserna på Vikavägen, väg 573, vid Stora Vika behövs åtgärder för att öka säkerheten för busstrafikanterna. Många skolbarn,
1A
även lågstadiebarn, går av och på bussen här, vilket ökar kraven på hög trafiksäkerhet. Övergångsställen bör hastighetssäkras.
1B Behov finns för en ny gång‐ och cykelväg utmed väg 573
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