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           Samrådsyttrande Vägplan, E18 Cykelåtgärder Frescati - Mörby 

 

Haga-Brunnsvikens Vänner verkar inom Kungliga Nationalstadsparken för områdena Haga, Brunnsviken 
och Ulriksdal. 

I underlaget konstateras att intrång kommer att ske i det som betraktas som känsliga miljöer men 
genom god anpassning och utformning bedöms påverkan kunna minskas. Ytterligare utredningar för 
dessa miljöer kommer därför att göras.  

Haga-Brunnsvikens Vänner godtar inte att inom Nationalstadsparken ny mark tas i anspråk för ett 
cykelstråk utan det bör samplaneras med biltrafikens redan idag ianspråktagna ytor.  

Dragningen av cykelvägen förbi Naturhistoriska Riksmuseet kommer troligen att påverkas av den 
planerade planskilda korsningen vid Bergianska. Där har ännu inget slutgiltigt förslag presenterats. De 
förslag som hittills presenterats tar mycket mark i anspråk och inkräktar på den aktuella hortikulturella 
verksamheten, som framöver dessutom bör utvidgas och återerövra nedlagd och idag icke brukad mark. 
Cykelvägen vid Riksmuseet bör samplaneras med den planskilda korsningen.  

Lösningen för och vid Ålkistan vad gäller att samverka med nedgrävning av elkabel, bro och passage för 
fotgängare är delikat. Även här är cykelvägens dragning beroende av hur lösningen för bro över Ålkistan 
vid Brunnsviken kommer att se ut. Förslag har ännu inte presenterats.  

E18 Trafikplats Bergshamra. Bergshamraleden är mycket bullerstörd. En lösning med partiell 
nedgrävning av denna skulle inte bara stärka upplevelsen av cykelfärden utan även betyda mycket för 
näringsidkare i Ulriksdal och boende i Bergshamra.  

Bron över Stocksundet. Hur övergången blir från Stockholm och Bergshamra till Stocksundet kommer 
för många bli avgörande om cykelvägen kommer att användas. Att som idag cykla på bron sida vid sida 
med snabbkörande bilar och ofta i hårda vindar är en mycket obehaglig upplevelse. En lösning måste till 
för att den mer ordinäre cykelresenären skall ta detta färdmedel i anspråk. 
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