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Som NCT tidigare har rapporterat, har 
Stockholm och Ekerö haft planer på att 
starta upp ett antal nya färjelinjer. Pla-
nerna beskrevs första gången av Väg-
verket i juni 2008 i skriften ”Nya färjele-
der i Stockholm” och dessa har sedan 
diskuterats och modifierats. Förslagen 
konkretiserades senare färjelederna 
Slagsta – Tyska Botten (i Bromma) och 
Färingsö – Lövsta (i Hässelby).
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Färjan Slagsta–Tyska Botten är faktiskt i 
drift sedan en tid, men tyvärr endast avsedd för 
”farligt gods”-transporter, dvs dispenstrafik som 
inte får trafikera Essingeleden. Alltså ej öppen 
för billister eller cyklister och detta är nog bra, 
för vem skulle vilja färdas nära farligt gods. 
Dessutom trafikerar färjan linjen endast två 
gånger per dag och bara efter att man först fått 
beställning dagen innan. En tur från Slagsta går 
kl. 04 till Tyska Botten och är tillbaka i Slagsta 
kl 06.30. Kvällsturen påbörjas kl.19. Men vill 
man komma med kan man väl alltid packa ner 
en flaska nitroglyserin i cykelväskan.

Färjan Färingsö–Lövsta har utretts och dis-
kuterats och det hela har dragit ut på tiden. Ur-
sprungligen var färjan tänkt att tas i drift under 
september 2010. Men då hade man inte kommit 
längre från Ekerö kommun än till en skrift in-
bladad i Dagens Nyheter, där det framgick att 
färjan skulle vara klar till 2012. NCT var 2010 i 
kontakt med Vägverket i Stockholm, som då 
sade sig ha gjort sin del klar och överlämnat för-
slaget till Ekerö kommun för beslut. 

Från en del Ekeröbor, som varit med på våra 
cykelturer, har det antytts att färje-förslaget kan-
ske bara skulle vara valfläsk från kommunens 
sida. Ekerö kommun skall enligt avtal stå för alla 
kostnader, både byggandet av vägarna till och 
från färjelägena och för själva driften, men Väg-

Tveksamt mellan Färingsö och Hässelby?

Modifierade planer 
för ny färjelinje

verket (Trafikverket) skall sköta det hela prak-
tiskt. Budgeten låg visst kring 43 milj kr. 

Nu i år, efter att NCT åter varit i kontakt med 
kommunen, för att få mer konkret information, 
meddelar man att projektet är ”mycket kom-
plext”, både tekniskt och juridiskt. Varför man 
idag bedömer att färjan kan sättas i drift först i 
slutet på 2013 eller början av 2014. Detta kan-
ske är ett nytt vallöfte inför nästa valperiod? 
Framtiden får utvisa. 

Färingsö-Lövsta skulle i alla fall bli en ut-
märkt förbindelse, inte bara för oss cyklister, 
utan även för bilburna, som bor i Ekerö kom-
mun och jobbar inom norra Storstockholm eller 
vise versa. Färingsö är i dag en attraktiv åter-
vändsgränd och här fungerar vår gren av Mälar-
dalsleden ut till Färjestaden, som ju är alldeles 
charmerande, tyvärr något knackigt vad gäller 
överfarten till Riddersvik, pga att tidigare till-
gängliga farkoster skrotats. Här skulle den nya 
färjeförbindelsen bli alldeles perfekt.

Ovan en bild över alternativa dragningar av 
vägen ner till färjeläget på Färingsö-sidan.   q

Information 
Parkleden
l Lite försenad har nu SCS:s informationsfol-
der över Parkleden i Stockholm blivit klar. 
Parkleden genom Nationalstadsparken blir för-
eningens fjärde TMF-projekt. Synnerligen cen-
tralt beläget i huvudstaden och innehållande nio 
avsnitt. Kartan från 1996 och översiktskartan 
från 2010 innehåller mycket sparsamma upp-
lysningar, vilket då denna trycksak råder bot på. 
Trots endast fyra sidor i A5-format får du reda 
på det mesta om historien bakom, ledens nuva-
rande kvalitet och den närmaste omgivningen. 
Tillsammans med Järva cykelled kan du nu 
cykla bilfritt ända från Kallhäll/Rotebro i norr 
in till Stockholms centrum. Vi planerar också 
att skylta ihop ledsystemen vid Gröna Bron och 
Ulriksdals golfbana i Solna, för att underlätta 
orienteringen. Skyltningen längs Parkleden är 
ju inte den bästa, men är man förvarnad bör det 
gå att hitta rätt.        q

Snabbare
Malmö– Lund ?
l Har även vi cyklister fått så bråttom? Måste 
vi ta oss fram i maxfart, så fort vi investerat i en 
36-växlad racer? Måste det byggas ”cykelmo-
torvägar” (usch), supercykelvägar (?) eller sär-
skilda höghastighetsvägar just för oss? Ja, det är 
ju egentligen bara fråga om vanliga cykelvägar 
som gjorts något bredare. Men här gäller det för 
lågfartare och andra irrationella trafikanter att 
hålla sig undan.

Mellan Malmö och Lund så planerar man 
eventuellt för en sådan cykelväg efter danskt 
mönster. En samtida utbyggnad av järnvägen 
skulle kunna utnyttja några parallella anlägg-
ningsvägar till ett ”lägre” pris. I annat fall skulle 
man kunna bredda den något kurvigare befint-
liga gc-vägen, som då tydligen uppfattas som 
otillräcklig?

SCS har inga detaljkunskaper i området, men 
ett kartstudium visar att det knappast rör sig om 
någon ödebygd. Snarare kontinuerlig tätortsbe-
byggelse (ca 20 km) mellan Malmö-Burlöv-
Åkarp-Hjärup-Lund. Malmö stad har redan be-
viljat 29 milj till erforderliga 50, i Lund tvekar 
man. Och det skulle nog vi också göra. 20 km i 
rak stenhård motvind längs ett järnvägsspår 
över skånska slätten kan inte vara kul. Hur ser 
alternativet ut?        q

Parkleden är SCS:s 20:e ledprojekt på turistområdet. Och  det i särklass mest långdragna – vi startade för över 15 år sedan och leden borde varit uppskyltad redan 1996. Men först nu 2010 blev Parkleden alltså ”klar”, eller så klar den nu kan bli, eftersom inflytelserikt folk hela tiden motarbetat projektet ”bakom kulisserna”. Nationalstadsparken (NSP) är ett unikt men samtidigt diffust begrepp, som inte har någon motsvarighet på  an-nan plats i världen. Ett öppet parklandskap med kulturbe-byggelse, institutioner och nöjesattraktioner mitt inne i en storstad.  Ett mycket vackert och artrikt område, dessutom med närhet till vatten nästan överallt. 
 NSP har varit utflyktmål för ”stockholmare” i alla tider. Naturvännerna lanserade namnet ”Ekoparken” för dess stora skönhetsvärden och artrikedom. Historiskt sett är parken också starkt knuten till den svenska kungamakten – först som jaktområde och senare som platsen för flera kungliga slott. 70 % av området sköts just nu också av Kungliga Djurgårdsförvaltningen (KDF). NSP består av Ulriksdal, Haga och Brunnsviken i nord-väst samt norra och södra Djurgården i sydost. Och mellan de sistnämnda en s k ekologisk korridor via Östermalms IP och Tessinparken. Här finner du skogspartier och ståtliga 

ParkledenCykelturistleden genomnationalstadsparken i Stockholm/Solna

eklandskap som hålls öppna genom bl a fårbete. Här finns våtmarker och utsiktsberg, berguvar och hägerkolonier. Här ligger begravningsplatser för både människor och husdjur, mängder av muséer, fornminnen, ruiner och stora slottsan-läggningar – statyer och minnesmärken, flera trädgårdar, Skansen, Gröna Lund och Kaknästornet. Till NSP räknas också Skeppsholmen, Kastellholmen och Fjäderholmarna. Parkleden binder samman detta unika kulturlandskap, som från Sörentorp i norr till Blockhusudden i söder mäter ca 15 km. Parkleden omfattar ca 40 km och är en s k nätverksled (SCS:s fjärde TMF-projekt), där du själv puss-lar ihop de olika delarna, som du vill uppleva dem just för tillfället. De olika avsnitten är –

 1.   Ulriksdal 7.0 km 2.   Bergshamra 1.6 km 3.   Haga – Lilljansskogen 8.7 km 4.   Bergianska – Stora Skuggan 5.4 km 5.   Östermalms IP – Gärdet 2.3 km 6.   Nobelparken – Skansen 3.5 km 7.   Kaknäs – Stora Hundudden 3.8 km 8.   Djurgårdsbrunnskanalen 2.1 km 9.   Rosendal – Blockhusudden 3.9 km 
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SCS:s planeringsarbete
Detta började alltså redan 1995 tillsammans med dåvarande KDF-chefen Lars Wohlfardt. Tyvärr gick han i pension i slutet av detta år, just då skyltningen skulle genomföras. Och hans efterträdare Harald von Knorring blev en riktig missräkning. Han var sin företrädares ekonomichef och väl informerad om vår överenskommelse, men han vägrade blankt att fullfölja. I början på 2000-talet undrade miljöminister Kjell Larsson vid en cykelfärd genom NSP, varför leden inte var uppskyltad och SCS startade då en ny process med nya KDF-”fogdar”, men med samme chef. Och erhöll då förstås ett tydligt löfte att nu skulle allt vara OK. När skyltningen ånyo skulle effektueras hop-par Knorring av igen utan motivering. Vi trodde inte det var sant och tyvärr så avled miljöministern i samma veva. SCS ”svartlis-tade” nu KDF för allt framtida samverkan. 2009 hade Länsstyrelsen i uppdrag att bättre marknadsföra NSP och man kontaktade åter SCS i samma ärende. Vi var väl måttligt optimistiska, men ställde ändå upp. Efter 1.5 års kom-mitté-arbete konstaterade vi att i stort sett ingenting hade hänt. KDF + Fastighetsverket hade tydligen fortfarande i uppgift att förhala det hela, så att Länsstyrelsen skulle ge upp. Nu gjorde man inte det, men la sig ändå i stort sett platt för motsidan, som samtidigt gjorde allt för att försämra ledsträckningen. Nästan hela passagen genom Hagaparken utgick, liksom Bergianska, Riksmuséet, Universitetet och Blockhusudden. Man ville ändra på ännu mer, men vågade väl inte avslöja sin ambi-tion alltför tydligt. Länsstyrelsen retirerade dock över hela linjen – ledprojektet fick inget namn, skyltningen blev rena skämtet och en planerad vandringsled startades aldrig upp. Uppenbar-ligen har Hälsans stig-ansvariga (skyltad vandringsled runt Brunnsviken) kontakter högre upp i regeringskretsarna.

Den bristfälliga skyltningen
Av bilder här bredvid förstår var och en kanske hur det går till att sabba ett utomordentligt intressant projekt. Enda förklaringen vi kommit fram till är att man från visst håll vill torpedera NSP-begreppet. Man vill kunna exploatera så mycket som möjligt av området och det är man också på god väg att lyckas med. Det byggs nu som aldrig förr i och kring NSP vid Norra Länken och Österleden är väl inte långt borta. 

 En bra ledskyltning hade kunnat markera NSP på ett tydligt sätt. Nu vet gemene man väldigt lite om parkens gränser och reagerar därför inte på alla ingrepp. Det skulle även byggas ett 10-tal ”NSP-entréer”. Vad blev det då av detta? Jo, några kamoflage-färgade orienteringtavlor, som inte ens fick placeras där man ville ha dem. 
 Men vi får väl ta ledskyltningen från den humoristiska sidan. Om du kan läsa kartan och vet var Parkleden går, så kan du roa dig med att försöka hitta ledskyltarna. Ett enda lätt tryck på sprayburken dock och även denna lek är sabbad. Men låt dig inte påverkas av detta – en cykelfärd genom NSP blir ändå en fin upplevelse. Och får du tag i den gamla kartan kan du följa den ursprungliga sträckningen.
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Den diskreta cykelledsskyltningen ovan i träd-stamsbrun färg går kanske att upptäcka om du stannar i varje korsning.
Inom cirkeln nedan finner du den svårlästa led- informationen vid de s k entréerna.

Snabbare över
Västtrafik har köpt in ytterligare två fartyg för 
att klara Älvskytteltrafiken i centrala Göteborg 
över Göta älv. Överfarten kommer dessutom att 
bli avgiftsfri framöver. De fasta alternativen –
Älvsborgsbron och Göta älv-bron – erbjuder 
normalt sega upplevelser och stora omvägar. 
Fina passager för dem som vill beundra utsik-
ten, men ingenting för vardagspendlaren.

De nya båtarna blir av vägfärjetyp, dvs man 
behöver inte vända fartygen vid kaj. 300 pers 
och hela 80 cyklar får plats och man klarar 
överfarten på sex minuter. Detta verkar alltså 
vara lösningen man valt framför den tidigare 
planerade vridbara klaffbron, som tidiigare ver-
kade vara nära förestående.      q


