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Kring Årrstaberg – Liljeholmen
L
n – Aspuddeen
(jag kom
mmer alltid iffrån någon av de röda pillarna till och från jobbet))
1 Rödljuset och cykeelbanan vid tvvärbanan
2 Rödljuset över storra vägen
m kommerr från 2
3 Vänsteersvängen livvsfarlig när man
4 Märkligt liten gångg / cykelbana
a orsakar sto ra problem
äller för cyklaar
5 Rödljus enbart för bilar men gä

1 Detta o
område är in
nte riktigt anpassat för deen
stora määngd folk som
m transporte
eras. Dels ha r vi
en välbeesökt cykelbaana rakt igen
nom tvärbanaans
alla av och påstigand
de (Gul). Här ser man folkk var
om har problem med att
och varaannan dag so
behöva ssicksacka. Seen att det tarr rödljuset (r öd)
70 sekun
nder att få grrönt efter de
et slagit om äär
långt ifråån godkänt.
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2 Detta rrödljus är jätttekonstigt och
o inte proggramerat så det
d samspela
ar med sig sjäälv. Cyklarna
a som
ska överr har 2 olika rödljus
r
att pa
assera och attt vänta en andra
a
gång känns inte sppeciellt bra. Exempel
E
är cyklarr som kommer från orangge som väldiigt sällan vän
ntar på gröntt ljus över röött för då måste de
stanna o
och klicka på ny knapp.

3 När maan kommer från
f
2an i fulll fart ner förr backen och
h ska svänga vänster så ä r det en ganska
skymd siikt, höga fartter med merra. Farlig kurvva! Hur man löser detta vet jag inte m
men man kommer
helt fel m
mot trafiken efter en 270
0 graders svääng. Det bästta är om det hade funnit ett bättre sttälle att
cykla på men att cykkla via 2an ge
er långt stoppp så blir då alternativet
a
att
a cykla via lliljeholmen och
o nr 4
och de äär inte en braa cykelväg för arbetspenddling.
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4 Iställett för att slipp
pa åka via nr 3 så åker maan en extrasvväng via Lilje
eholmen. Röddljuset (röd)) över
denna vääg är för smaalt, det står folk
f och går ffolk överallt och platsen för att väntaa med cykel (orange)
är väldiggt smalt med tanke på hu
ur mycket follk som ska viidare mot sö
öder. För myccket människkor på
för lite G
GC helt enkellt (grön).

5 Här fin
nns det 2 röd
dljus som jag inte förstår mig på.
A) detta rödljus styrss av tryck i marken
m
och vverkar enbartt vara när bilar kör, dvs ccyklar man occh inga
mmer, vilket händer, så står
s man ochh väntar. Och
h vänta kan man
m tyvärr gööra länge. Det finns
bilar kom
ingen kn
napp eller speecifik cykelöverfart här.

B) Detta rödljus finnss ingen anled
dning att de går ut över cykelbana.
c
Det
D är så extrremt lite cyke
eltrafik
e som skapas. Detta rödlljus är helt kllart gjort
från vänster och det är svårt att motivera dettta företräde
an.
för biltraafiken och inte cykelbana
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