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Ämne: Medborgarförslag om cykelväg vid Storängens busshållplats

Medborgarförslag om bättre skyltning vid cykelvägen,
nära Storängens busshållplats
När man kommer till sträckan mellan Nacka Forum och Storängens busshållplats på Gamla
Värmdövägen är det otydligt på vilken sida man ska cykla och vad reglerna är.
Det märks främst när man kommer till tunneln vid Storängens busshållplats från cykel- och
gångvägen från Preem. Om man ska cykla upp på Gamla Värmdövägen mot Nacka Forum
kan man antingen åka direkt upp för en backe eller cykla under tunneln och åka upp för en
annan backe på andra sidan av Gamla Värmdövägen.
Anledningen till att det skapar problem är att på båda sidorna är det en enfilig cykelväg och
det kommer ofta mötande cyklar vilket gör att det blir väldigt trångt. Eftersom man kan cykla
på båda sidor och det är enkelriktat på vardera sida borde alla tillämpa reglerna om
högertrafik. Fast många struntar i det.
Det är som “värst” just vid backen nedanför Storängens busshållplats när man cyklar från
Ektorp mot Nacka Forum. Det är då enklare att cykla mot körriktningen, istället för att följa
högerregeln och svänga in i tunneln. Det innebär att cyklister som kör från Nacka Forum mot
Ektorp får mycket mötande trafik. Eftersom det är en enfilig cykelväg blir det väldigt trångt
och risken för en krock ökar. Det är också en sväng vid backen som delvis skyms av ett
buskage vilket innebär att folk kan ha svårt att bromsa i tid om det kommer mötande cyklar i
hög fart och de kan krocka.
Anledningen till att många cyklar på fel sida är nog att folk inte tänker att trafikreglerna gäller
lika mycket för cyklister som för bilister och struntar då i högerregeln. De vill inte heller förlora
tid på att byta körfält. Vissa känner kanske inte till trafikreglerna. En del följer reglerna, men
problemet förblir stort eftersom många inte gör det.
Lösningen skulle vara att skylta och tydligt informera om vilken väg man ska cykla. Då skulle
folk få upp ögonen för det och känna mer ansvar. Det är viktigt att få alla cyklister och
trafikanter generellt att förstå att trafikreglerna inte upphör eller blir mindre viktiga bara för att
man inte åker bil. Att cykla blir en större del av dagens samhälle. För att det ska fungera
krävs tydliga regler och information så att alla vet vad de ska förhålla sig till. Om det saknas
tydlig skyltning följer folk inte alltid reglerna. Därför är det viktigt att man informerar om regler
och hänvisar till dessa genom bl.a skyltning, särskilt där det är otydligt. Annars tar folk egna
initiativ vilket kan leda till olyckor.
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