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Samhällstekniska nämnden

Iordningställande av Tjustviksrundan
Förslag till beslut

1. Iordningställande av Tjustviksrundan ska utredas inom ramen för
pågående naturreservatsbildning vid Gottholma och Tjustvik.
Beslutsnivå

Samhällstekniska nämnden
Sammanfattning

Kontoret har fått i uppdrag att se över möjligheten att iordningställa
Tjustviksrundan. Rundan på västra Farstalandet används flitigt av såväl gående,
cyklande som ridande. Framkomligheten på vägen är ibland begränsad på grund
av att den inte har tillräckligt tålig ytbeläggning och är smal.
Tjustviksundan går genom ett område som utreds för naturreservatsbildning. Det
är en viktig del i utredningen att se över alternativa sträckningar, skyltning och
underhåll av spår- och leder i det kommande naturreservatet. Kontorets förslag om
förbättrad ytbeläggning, alternativ sträckning av ridväg samt förbättrad skyltning
utmed Tjustviksrundan kommer att stämmas av med intern och extern
referensgrupp inom ramen för naturreservatsbildningen.
Bakgrund

Kontoret har fått i uppdrag att se över möjligheten att iordningställa
Tjustviksrundan. Den cirka 5 kilometer långa rundan, som passerar FarstaSlottsvik, Gottholma, Tjustviksviken och Hålluddsvägen, används flitigt av såväl
gående, cyklande som ridande. Delar av rundan utmed Tjustviksviken är dessutom
tillfartsväg för bilar till enskilda fastigheter.
Det nämnda avsnittet av rundan är särskilt problematiskt på grund av att vägen är
smal och inte har tillräckligt tålig ytbeläggning. Vägen är särskilt känslig på våren
då håligheter och lerspår lätt uppstår vilket begränsar framkomligheten.
Tjustviksrundan går genom ett område som utreds för naturreservatsbildning. Ett
av naturreservatets syften är att säkerställa området för friluftslivet. En del i detta
är att underlätta och förbättra tillgängligheten till området samt att förebygga
konflikter mellan olika besökare.

I samband med utredningen ska kontoret därför se över alternativa sträckningar,
skyltning och underhåll av spår- och leder i området. De förslag som kontoret tar
fram kommer att stämmas av med såväl intern som extern referensgrupp innan ett
politiskt beslut om samråd kan tas.
Kontorets synpunkter

För det aktuella avsnittet av Tjustviksrundan bedömer kontoret preliminärt att det
är lämpligt med förbättrad ytbeläggning utmed hela sträckan, att en alternativ
ridväg bör anläggas genom skogen mellan Tjustviksviken och Hålluddsvägen
samt att skyltningen kan förbättras ytterligare. Förslagen bör dock utredas mer i
detalj och hanteras inom ramen för pågående naturreservatsbildning vid
Gottholma och Tjustvik.
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