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Begäran om cykelväg mellan Dannevangsområdet i Strandbaden och 

Nyhamnsläge utan att behöva korsa väg 111 
 

Vi (Strandbadens Byaförening) begär härmed att det skyndsamt anläggs en 
gång- och cykelväg mellan Dannevangsområdet i Strandbaden och 
Nyhamnsläge. Detta är synnerligen viktigt utifrån trafiksäkerhetssynpunkt för 

bland annat cyklande barn.  
 

I Dannevangsområdet öster om väg 111 i Strandbaden bor många familjer med 
barn, vars skola, fritidshem, idrottsplats, m m finns i Nyhamnsläge, även där 
öster om väg 111. Övergångsställena över väg 111 i Strandbaden är mycket 

bristfälliga och därmed direkt livsfarliga. Trafiken på väg 111 är tät och 
hastigheten är hög. Omkörningar sker i ännu högre fart. Många föräldrar väljer 

idag att köra barnen med bil till skola, fritidshem, idrottsplats, m m. Detta i brist 
på säker gång- och cykelväg. Därmed tätnar trafiken ytterligare på väg 111 och 
inte minst i anslutning till skolan.  

 
Inom Höganäs kommun satsas mycket pengar på cykelleder. Ett tydligt exempel 

är de cykelvägar som anläggs inom ramen för Kattegattleden. För närvarande 
planerar Trafikverket för en cykelöverfart för Kategattleden över väg 111 ovanför 
Lerhamn i höjd med Lyckerisvägen (med föreslagen hastighetsbegränsning på 

40 km/tim på väg 111). Kattegattleden är utmärkt, men det är olyckligt och inte 
rimligt om detta sker på bekostnad av mycket angelägna och akuta behov i 

närområdet. 
 
Vid byavandring i Strandbaden 3 juni 2015 upplystes byaföreningen om ”att 

cykelvägen ryms inom åtgärdsvalsstudien för väg 111 men prioritering av 
åtgärderna i studien är ännu inte gjord. Kommunens representanter ska 

meddela föreningen när dessa är gjorda och hur cykelvägen har prioriterats.”   
 
Ännu har inget skett. I förslaget till ÖP 2030 finns inget nämnt om denna 

cykelväg. Det mesta tyder alltså på att inget kommer att hända inom 
överskådlig tid. Det är inte rimligt att vänta. Behovet är akut. 

 
 

 



 
 

En säker skolväg måste anläggas mellan Dannevangsområdet och 
skola m m i Nyhamnsläge (blå pil). Blåstreckad väg är föreslagna 

dragningar av en ny väg 111. Sträckningen öster om 
Nyhamnsläge finns dock ej med i ÖP 2030! 

 
 
Befintliga övergångsställen samt gångpassage över väg 

111 i Strandbaden som skolbarn tvingas använda på väg 
till och från skola m m 

 

 
Vid Stora Skärsvägen (norrifrån). Övergångsställe med skymd sikt 

för trafik norrifrån. Från höger kommer skolbarnen från 
cykelbanan på väg till skolan i Nyhamnsläge. 



 
Vid Tallbacksvägen (norrifrån). Endast s k gångpassage till och 
från cykelväg och busshållplats från Dannevangsområdet (till 
vänster på bilden). Gångpassagen ligger på en raksträcka som 

lockar till höga hastigheter och omkörningar. 
 

 
Vid Dannevangsvägen (norrifrån). Mycket skymd sikt, refug 
saknas. Barnen från Dannevangsområdet (till vänster på bilden) 
tvingas använda detta övergångsställe för att ta sig till och från 

cykelbanan på västra sidan av väg 111 (till höger). 
 



 
Vid Strömstadsgatan (norrifrån). Kombination busshållplats, 
övergångsställe, utfarter. Dannevangsområdet till vänster. Bussen 
stannar ute i gatan och stoppar bakomvarande trafik med 

”utbrytningsförsök” på fel sida av trafikdelaren som följd. 
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