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Sammanfattning

Beläggningsprogrammet avser att lägga om beläggningen längs med Videdalsvägen och
Agnesfridsvägen under 2019. I samband med detta föreslås att gatans västra sida mellan
Skillinggatan och Amiralsgatan tillförs separerad cykelbana, i linje med de planeringsriktlinjer
som anges i Översiktsplan. Totalt skulle de föreslagna 500 m cykelbana innebära att
Videdalsvägen och Agnesfridsvägen får separerade cykelbanor på båda sidor om gatan längs
med hela 3,6 km. Förslaget får inga konsekvenser för övrig trafiks framkomlighet eller
tillgänglighet. Inga parkeringsplatser tas i anspråk, och bilkörfälten är fortsatt breda (5,3 m i
vardera riktning). Gångbana smalnas på några delar av något, men har fortsatt en bredd om
mellan 2,2 – 3 m. Kostnaden för åtgärden beräknas till 2 000 000 kr, utöver de kostnader som
Beläggningsprogrammet har för omläggning och som är oberoende av förslaget.
Driftskonsekvensen av förslaget medför en ökad årlig kostnad om ca 10 000 kr.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att godkänna och anta förslag till utformning enligt fastighets- och gatukontorets förslag till en
kostnad om 2 000 000 kr,
att ge trafikdelegationen i uppdrag att besluta om lokala trafikföreskrifter.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2019-05-14
Ärendet

SIGNERAD

I samband med att Beläggningsprogrammets åtgärdsplan för kommande år skickades ut på
remiss, identifierades ett antal sträckor där det är lämpligt att samordna omläggning av gatans
beläggning med byggnation av cykelbana.
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En sådan sträcka är Videdalsvägen/Agnesfridsvägen mellan Skillinggatan och Amiralsgatan.
Norr om Skillinggatan har Videdalsvägen cykelbanor på båda sidor om gatan, men vid
Skillinggatan (där Videdalsvägen övergår till Agnesfridsvägen) upphör cykelbana på västra sidan,
utan att ha någon säker förbindelse över till östra sidans cykelbana förrän planskildhet 200 m
längre söderut. Beläggningsprogrammet avser att under året byta beläggning på sträckan från
Hohögsgatan i norr till Amiralsgatan i söder.

Figur 1 Sträcka längs med Videdalsvägen/Agnesfridsvägen, som avses kompletteras med cykelbana.

Aktuell sträcka är 500 m lång. Längs med hela Videdalsvägen finns det idag cykelbana på båda
sidor om gatan, men där Agnesfridsvägen börjar fortsätter endast den östra cykelbanan söderut.
Körbanan är 13 m bred, vilket är överdimensionerat för den trafikmängd som går på
Agnesfridsvägen (11 300 f/d år 2017). Agnesfridsvägen är dessutom skyltad huvudled, vilket
innebär att de breda körfälten inte används som parkering. Utöver busshållplatser finns inget
angöringsbehov i gatan.
På västra sidan om gatan ligger Höjaskolan, en f-9-skola med drygt 500 elever. Längs sträckan
finns idag även två hastighetssäkrade övergångsställen; ett söder om Skillinggatan och ett annat
norr om Karolinagatan.
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Figur 2 Dagens körbana på Agnesfridsvägen. Körbanan är mycket bred (13 m), vilket kan inbjuda till höga hastigheter.

På Videdalsvägen är det få säkra passagemöjligheter över mellan de båda sidornas cykelbanor.
Från Wachtmeisters vägs planskilda underfart är det 830 m norrut till Videdalsstigens
signalreglerade passage, och ytterligare 800 m längre norrut till Kungshällagatan där första
hastighetssäkrade cykelöverfart finns.
Förslaget innebär att gatan kompletteras med en 2,5 m bred cykelbana på västra sidan, genom att
kantsten flyttas ut i gatan i samband med att Beläggningsprogrammet lägger om sträckans
slitlager. Förslaget innebär vidare att kantsten flyttas ut 2,4 m gentemot dagens läge och brunnar
för avvattning flyttas ut motsvarande mycket, och att vägmitt förskjuts österut med 1,2 m. Detta
innebär ett ensidigt fall från gångbana och cykelbana ut mot körbanan, och avvattning hanteras
mellan cykelbana och körbana. Vid mittrefuger i gatan behöver brunn kompletteras med även
mellan gångbana och cykelbana utöver i körbana, då vägmitt inte kan flyttas här. I dessa delar av
sträckan hanteras avvattning både mellan gång- och cykelbana, och mellan cykel- och körbana.
Inga nya hastighetssäkringar tillkommer. Däremot föreslås de båda befintliga
hastighetssäkringarna anpassas för att även inrymma cykelöverfart. Som konsekvens av
cykelbanans tillkomst behöver västra sidans hållplatsläge flyttas 40 m längre norrut till andra
sidan om Wachtmeisters vägs planskilda underfart.
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Figur 3 Dagens sektion av Agnesfridsvägen.

Figur 4 Föreslagen sektion av Agnesfridsvägen. Cykelbana tillkommer på västra sidan. Vägmitt föreslås att flyttas 1,2 m österut i samband med
Beläggningsprogrammets åtgärder. Brunnar flyttas ut till körbanan. Vid mittrefuger där vägmitt inte kan flyttas, behövs brunnar både mellan gångoch cykelbana, samt i körbana.

Förslaget ligger i linje med de planeringsriktlinjer som finns i Översiktsplanen, att den långsiktiga
planeringsambitionen är att tillföra cykelbanor på båda sidor om gatan längs med
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huvudcykelvägar. I och med förslagets 500 m får Videdalsvägen och Agnesfridsvägen cykelbana
på båda sidor sammanhängande längs en sträcka om totalt 3,6 km; från Toftanäsvägen i norr till
Amiralsgatan i söder. Det finns även tankar på att i planarbete söder om Amiralsgatan öppna
upp för en fortsättning med cykelbanor på båda sidor om Agnesfridsvägen vidare söderut.
Att denna planeringsriktlinje eftersträvas i samband med att Beläggningsprogrammet lägger om
beläggningen i gatan innebär också kostnadsbesparingar, gentemot om åtgärden skulle
aktualiseras efter Beläggningsprogrammets genomförda åtgärd.
Åtgärden beräknas kosta 2 000 000 kr att genomföra, utöver de kostnader som
Beläggningsprogrammet har för omläggning av gatan och som är kostnader oberoende av
föreslagen åtgärd. Om åtgärden skulle genomföras vid ett senare tillfälle, d.v.s. efter att
Beläggningsprogrammet har lagt om beläggning längs med Agnesfridsvägen, skulle kostnader för
återställning av körfält i och med flyttat kantstöd, samt behov av flytt av vägmitt, tillkomma på
nytt och således innebära en fördyring. Driftskonsekvensen av förslaget medför en ökad årlig
kostnad om ca 10 000 kr.
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