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Vägvisning för cyklister på Bantorget efter ombyggnaden  
 

Ombyggnaden av Bantorget har gett torget en attraktiv miljö. Däremot har 
funktionen i vissa fall fått ge vika för formen, vilket leder till en försämring för 
cyklisterna. Lunds Naturskyddsförening vill därför se några relativt enkla 
korrigeringar. 

Vid Stortorget, där Lilla Fiskargatan börjar, finns vägvisning åt väster för Lila, 
Gröna samt Gula cykellederna. Där Lilla Fiskargatan går ut i Bantorget finns 
däremot efter ombyggnaden inga skyltar som visar att cyklister på de grön och 
gula lederna ska svänga höger (norrut). 

För de Gröna och Gula lederna står nästa vägvisning i nordöstra hörnet av 
korsningen mellan Klostergatan och Bytaregatan, men skyltarna syns inte när 
man kommer ut på torget, eftersom Grand Hotell skymmer. Nästa vägvisning för 
den Lila cykelleden står på norra sidan av Trollebergsvägen efter Klosterkyrkan. 

Det behövs vägvisning för alla tre cykellederna där Lilla Fiskargatan går ut i 
Bantorget. För den Lila leden behövs även vägvisning till norra sidan av 
Trollebergsvägen efter passagen av torget. Sedan behövs också motsvarande 
vägvisning in mot Stortorget. Förhoppningsvis är dessa kompletteringar redan 
på gång, men vi vill påpeka bristerna för säkerhets skull. 

För cyklister som kommer på Lilla Fiskargatan och ska till stationen är det 
naturligt att snedda över Bantorget. Vid mittcirkeln finns en mycket diskret 
stenplatta som talar om att detta inte är tillåtet. Antingen får cykelåkning 
tillåtas eller så måste förbudet göras synligt på ett helt annat sätt. Det skulle 
över huvud taget vara en god idé att i marken tydligt visa var cykelvägarna är 
tänkta att gå. Det kan ske genom målade linjer eller med en rad med stenar i 
avvikande färg. Det är cykelförbindelserna öst-västligt, från Lilla Fiskaregatan 
till Trollebergsvägen, samt nord-sydligt från Nygatan och Stora Fiskaregatan till 
Bytaregatan som behöver märkas ut. 
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