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Medborgarförslag - att anlägga cykelväg längs hela Geijersgatan, från
Linnégatan till Limhamnsvägen
TN-2019-3293
Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit till tekniska nämnden med önskemål om anläggande av
cykelbana längs med Geijersgatan, mellan Limhamnsvägen och Linnégatan. Hastigheterna
beskrivs som höga, och det har även vid ett flertal tillfällen efterfrågats hastighetssäkringar längs
med sträckan.
Fastighets- och gatukontoret anser att det är lämpligt att anlägga cykelfält längs sträckan från
Västanväg till Linnégatan. Åtgärderna bedöms har en lugnade effekt på hastigheterna på gatan
samtidigt som att situationen för cyklister blir tryggare. Då det råder stora problem med
trafiktrygghet längs sträckan föreslår förvaltningen att hastighetssäkra med farthinder på tre
platser längs sträckan. Skulle problem med höga hastigheter i framtiden kvarstå kan det bli
aktuellt att utreda ytterligare farthinder eller separerad cykelbana.
Åtgärderna bedöms kosta cirka 300 000 + 200 000 kr.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att godkänna förvaltningens förslag om att anlägga cykelfält längs Geijersgatan,
att uppdra åt förvaltningen att anlägga farthinder och riskreducerande åtgärder längs sträckan,
att, med hänvisning till det som redovisats i ärendet, anse medborgarförslaget vara besvarat,
samt
att till medborgarförslagsställaren avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
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Skrivelse avseende trafik runt om Bellevue sjösida
Bilaga

Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2020-02-11
Beslutet skickas till

Medborgarförslagsställaren
Ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till tekniska nämnden med önskemål om anläggande av
cykelbana längs med Geijersgatan, mellan Limhamnsvägen och Linnégatan. Hastigheterna
beskrivs som höga, och det har vid ett flertal tillfällen den senaste tiden även efterfrågats
hastighetssäkringar längs med sträckan. I kundärendesystemet finns en historik med 17 frågor
och önskemål om farthinder och/eller cykelbana längs den aktuella sträckan sedan 2017.
2017 inkom ett liknande medborgarförslag och då beslutade dåvarande trafiknämnden, i enlighet
med förvaltningens tjänsteskrivelse, att inte genomföra några åtgärder. Däremot föreslogs att om
behovet i framtiden kvarstod bedömdes sträckan som lämplig för förhållandevis enkla åtgärder.
Då förslagsvis att omfördela utrymmet i gatan mellan befintliga kantstenar genom exempelvis
målning av cykelbanor.

Figur 1 Efterfrågad sträcka att anlägga cykelbana på.
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Körbanan är i förhållande till andra gator i staden ovanligt bred, med 11 m mellan kantstenar.
Trottoaren är smal på norra sidan, där den är cirka 1-1,5 m bred. Gatan är en huvudled och
ingen parkering är tillåten. En bred körbana inbjuder till höga hastigheter och boende längs
gatan har påtalat just detta. Gatan trafikeras inte av buss i linjetrafik. Mellan Limhamnsvägen och
Västanväg finns cykelbana idag på båda sidor om Geijersgatan.

Figur 2 Vy av Geijersgatan mot Linnégatan.

Trafikmängden på gatan uppgick år 2011 till cirka 4000 fordon per vardagsmedeldygn. Denna
mängd har troligtvis ökat sedan exploateringar i närområdet genomförts.
Under de senaste fem åren (2014 t.o.m.2019) har det skett 11 olyckor med personskador på
sträckan mellan Linnégatan och Limhamnsvägen. 7 av dessa är singelolyckor där fotgängare eller
cyklister skadats, 3 är kollisionsolyckor mellan motorfordon och cyklist och en är
kollisionsolycka mellan motorfordon, alla med lindriga eller måttliga skador. Detta är en liten
ökning av antalet kollisionsolyckor jämfört med perioden 2012-2017 när förra medborgarförslag
beslutades.
Sträckan binder bl.a. ihop cykelstråk längs Limhamnsvägen, Västanväg, cykling i blandtrafik på
Vikingagatan samt framtida cykelbana längs Linnégatan. I aktuell sträckas absoluta närhet ligger
Bladins Montessoriförskola men också Geijersskolan som ligger på Västanväg, se figur nedan.
Utifrån elevkartor bedöms det att även elever på Linnéskolan, Mellanhesskolan och
Glasbruksskolan skulle kunna dra nytta av ny cykelkoppling och trafiktrygghetshöjande åtgärder
på sträckan.

4 (6)

Figur 3 Skolor och förskolor i närområdet.

Att bygga en separerad cykelbana längs med Geijersgatan är en omfattande åtgärd som idag är
svår att prioritera mot andra sträckor som är i större behov. För att förbättra trafikmiljön för de
trafikanter som idag använder gatan föreslår Fastighets- och gatukontoret istället att måla
cykelfält längs sträckan. Genom att måla cykelfält blir sträckan tryggare att cykla på och det
skapas en visuell avsmalnande effekt. Gatan har relativt nyligen fått ny beläggning. Vid
korsningar föreslås att anlägga några meter med spikade GCM-kantstöd för att ytterligare skapa
en avsmalnade känsla som kan ha en hastighetsdämpande effekt, se figur nedan.
På sträckan finns det övergångsställen på tre platser. För att ytterligare öka tryggheten på gatan
förslår förvaltningen att på dessa tre platser dämpa hastigheten med gupp. Platserna är
korsningen med Västanvägen, Vikingavägen samt en punkt mellan dessa platser, vid Daniagatan.
Dessa tre punkter har ett tydligt korsningsbehov och ger ett väl fördelat avstånd mellan
farthindren. Det huvudsakliga syftet med guppen är att skapa säkra korsningspunkter som i
högre grad möjliggör för barn att ta sig till och från skolan på ett säkert sätt, samt att göra
cykelstråket i Vikingagatan säkrare.

5 (6)

Figur 5 Förslag på utförande med cykelfält och GCM-stöd

Figur 4 karta på de tre platser som föreslås hastighetsdämpas med farthinder

Sammantaget bedöms åtgärderna ha en lugnande effekt på hastigheterna på gatan samtidigt som
situationen för barn och cyklister blir tryggare. Skulle problem med höga hastigheter i framtiden
kvarstå kan det bli aktuellt att utreda ytterligare farthinder eller separerad cykelbana. Åtgärderna
bedöms kosta 300 000 kr för cykelfält och 200 000 kr för farthinder och ryms inom befintlig
driftsbudget.
Ansvariga
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