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Dnr NTN 2020/234

Natur- och trafiknämnden

Medborgarförslag om cykelramp vid Båthöjden i
Fisksätra
Medborgarförslag den 9 augusti 2020
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att bygga en
cykelramp vid Båthöjden i Fisksätra.
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget beskrivs att cykelbanan mellan Saltsjöbadens centrum och
bensinstationen i Fisksätra saknar på- och avfarter annat än i ändarna. Den är byggd för
att folk ska kunna ta sig förbi Fisksätra snabbt, men idag gör den knappt någon nytta för
de som bor i området. Förslaget är att en cykelramp byggs vid Båthöjden för att
underlätta för cyklister att ta sig av- och på Saltsjöbadsleden, att nå området.
Trafikenheten bedömer att förslaget skulle kräva en större ombyggnation av platsen,
vilket ger en stor inverkan på miljön i området och särskilt uppe på Saltsjöbadsleden. En
ombyggnation kräver också en omfattande utredning samt investeringsmedel för att
genomföra. Det finns idag alternativa vägar att ta sig till området och därmed avslås
medborgarförslaget.
Förslagen i medborgarförslaget
I medborgarförslaget beskrivs att cykelbanan mellan Saltsjöbadens centrum och
bensinstationen i Fisksätra saknar påfarter annat än i ändarna. Den är byggd för att folk
ska kunna ta sig förbi Fisksätra snabbt, men idag gör den knappt någon nytta för de som
bor i området. Viadukten mellan Båthöjden söder om Tågvägen är en planskild korsning
mellan två viktiga cykelvägar där det är omöjligt att svänga av. I medborgarförslaget
föreslås att en ramp för cyklar och gångtrafikanter byggs där, som skulle göra det lättare
för cyklister från centrala Nacka att nå området. Det skulle även underlätta för de som
bor i Fisksätra att åka till Saltsjöbadens centrum. Förslaget är att natur- och
trafiknämnden överväger att bygga en cykelramp vid Båthöjden i Fisksätra.
Enhetens utredning och bedömning
Trafikenheten bedömer att en koppling mellan det regionala cykelstråket på
Saltsjöbadsleden och det lokala cykelvägnätet i området är ett generellt positivt förslag
för att förbättra tillgängligheten för cyklisterna både i Fisksätra och Saltsjöbaden, samt
cyklister från centrala Nacka. Förslaget skulle dock innebära en ny utformning av
befintlig cykelväg, samt tillhörande ramper ner från Saltsjöbadsleden vilka på grund av
Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

sms

webB

Org.nummer

Nacka kommun, 131 81 Nacka

Stadshuset, Granitvägen 15

08-718 80 00

info@nacka.se

716 80

www.nacka.se

212000-0167

2 (2)

höjdskillnader kräver omfattande ombyggnationer. Dessa skulle därmed ge stor inverkan
på miljön kring snittet på Saltsjöbadsleden. Förslaget om en cykelkamp på aktuell plats
kräver omfattande utredning samt investeringsmedel för ett genomförande och idag finns
alternativa vägar att ta sig till området. Med ovanstående motiv föreslås
medborgarförslaget att avslås.
Förslagens ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inte ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn.
Handlingar i ärendet
1. Medborgarförslag om cykelramp vid Båthöjden i Fisksätra, 2020-09-28, Martin
Rundkvist.
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