
Projekt tunneltrygghet
Sammanställning av åtgärdade tunnlar
Mellan åren 2016–2019 har Linköpings kommun jobbat med  
trygghetsskapande åtgärder i 12 stycken cykel- och gångpassager, 
det vill säga tunnlar.

Åtgärderna har bland annat varit att belysa, måla eller addera  
konst för att tunnlarna ska bli tryggare och trevligare att passera.

Ge dig ut på en tunnelsafari
Nu vill vi veta vad du tycker och känner. Här följer en samman-
ställning på de åtgärdade tunnlarna och på nästa sida ser du en  
karta där varje åtgärdad tunnel är utmarkerad med en siffra.

Ta en tur, gärna kvällstid, och bedöm hur du upplever dem.  
Svaren anger du på vivillveta.se/tunnelsafari

Du behöver inte bedöma alla utan gör de du hinner eller till vardags 
passerar. Med din hjälp kan vi bättre förstå vilka åtgärder vi ska satsa 
på framöver. Klicka här för att se alla tunnlar i Google maps.

De 12 åtgärdade tunnlarna är:
1. Söderleden vid Braskens bro: 

Ny belysning, målat tak, ledlister på kantbalk och vingar
2. Lambohovsleden: 

Ny belysning, målat tak
3. Universitetsvägen: 

Ny belysning, målat tak
4. Allmogegatan:  

Ny belysning, målat tak
5. Industrigatan vid Ryds motionsanläggning: 

Målade tak och väggar, ny belysning, insektshotell på  
vingar, ändträmotiv på en tunnelvägg och orange målning  
på en vinge (cykellänk)

6. Västra vägen:  
Målning tak, ny belysning och pelare målade orange  
(cykellänk).

7. Grenadjärsgatan: 
Ny belysning över gång- och cykelvägarna under järnvägen.

8. Bergsvägen:  
Ny belysning, målning tak och väggar och konst  
monterat på en vägg gjort av Ung puls i Ryd.

9. Gång- och cykelväg under bro vid Söderleden:  
Konst målat på väggar, tak och pelare av konstnären  
Wild Drawing. Ny belysning.

10. Söderleden vid Berga kyrka:  
Konst målat på väggarna av konstnären Henrik Thåg.  
Målat tak och ny belysning.

11. Ljungsbrovägen:  
Emaljplattor monterade på väggarna. Ny belysning.

12. Brokindsleden:  
Emaljplattor på väggarna med screentryck av konst  
utfört av konstnären Cecilia Uhlin och ny belysning.

http://vivillveta.se/tunnelsafari 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1dsfHP8ZNNFp4cuRIpgnrE8OkyZ2N1KEu&ll=58.40889255479697%2C15.624703008050771&z=14
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