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Synpunkter på Lunds färgade cykelstråk
Lunds Naturskyddsförening har under hösten 2018 gjort en stor inventering av
de färgade cykelstråken i Lund. Vi har provcyklat alla stråk och noterat skyltar
och vägvisning. För det mesta fungerar vägvisningen bra, men det finns
fortfarande några generella problem.


Vägvisningen fungerar inte alls där det pågår byggnationer. Det gällde
under hösten 2018 för Arenaområdet, Bantorget och Clemenstorget. Det är
viktigt att inte cykelstråkens vägvisning glöms bort när byggnationen är
avslutad. Det vore även bra om man kunde sätta upp en tillfällig vägvisning
under byggtiden. Den borde kunna upphandlas tillsammans med bygget.
När omvägar rekommenderas bör det framgå hur långa de är. Hinder på
vägen måste vara belysta, eftersom cykelbelysningen är utformad för att
cyklisten ska synas.



En del skyltar är riktade åt fel håll. Detta är värre än när skyltarna saknas.



Några stråk är väl skyltade, medan det på andra är många skyltar som
saknas. Det senare gäller särskilt det gula stråket mellan Stortorget och
Gunnesbo. Vägvisning från centrum (Stortorget och Bantorget) saknas för
flera av stråken.



Ofta är det svårt att få syn på skyltarna. De sitter på olika sidor, olika högt
och ibland skymda av växtlighet. Det händer även att skyltarna är
nedklottrade, men inte så ofta. Det vore önskvärt att belysa skyltarna. De
ska synas lika bra som för bilisterna.



Det finns ingen information om att man är vid stråkets slut, och för det
mesta inte heller var man befinner sig då. Det finns skyltar mot
Fäladstorget, men inte mot Linero centrum och andra stadsdelscentra. När
Lund växer, så behöver stråken förlängas.



Det vore bra med ”namnskyltar” utmed vägen till lokala målpunkter. Till
exempel skulle det vara bra att tala om vilka bostadsområden och skolor,
som stråket passerar, och att förse korsande gator med gatuskyltar.
Avståndsupplysningar skulle öka stråkens värde.
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I framtiden skulle vi önska att stråken länkades samman med två-tre
ringlinjer, såsom bilisterna har.



Det saknas en cykelled till det planerade området på Brunnshög. Denna led
kan gå längs Pålsjövägen och genom universitetsområdet. Den bör även ha
förlängningar till Gårdstånga respektive till Stora Råby.

För Lunds Naturskyddsförening

Tomas Björnsson, ordförande

