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2. UTGÅNGSPUNKTER

UTGÅNGSPUNKTER FÖR TRAFIK-
PLANEN SOM HELHET
En Trafikstrategi för Höörs kommun arbetades fram 
2011 och antogs i juni 2012 (KF 2012-06-13 §59). 
Strategin innehåller nio olika inriktningar, där varje in-
riktning innehåller ett antal frågeställningar som ska 
behandlas och utvecklas i det fortsatta arbetet med 
en trafikplan. För att uppnå ett hållbart resande anges 
nedanstående inriktningar för trafiksystemet.

• Stärk kommunens identitet!

• Fler gående och cyklande!

• Tydligare trafiksystem!

• Stärk förutsättningarna för kollektivtrafiken!

• Minskad miljöpåverkan!

• Tryggt, säkert och tillgängligt trafiksystem!

• Öka samverkan!

• Effektiv parkering!

• Förbättrat trafikbeteende!

I augusti 2009 beslutade Kommunstyrelsen att en ak-
tualisering av gällande översiktsplan från 2002 ska 
arbetas fram. Tidplanen är för närvarande att aktuali-
seringen är klar sommaren 2013. Översiktsplanen är 
ett strategiskt dokument som ska ge uttryck för kom-
munens visioner och redovisa pågående och framtida 
markanvändning i hela kommunen.

Översiktsplanen 2012 (pågående arbete - ej an-
tagen) ska ge förutsättningar att skapa ett mer miljö-
anpassat och trafiksäkert transportsystem i kommunen 
och regionen, samt att öka tillgängligheten till tåg och 
bussförbindelser för kommunens befolkning. I planen 
presenteras ett antal ställningstaganden kopplade till 
kommunikationer. 

Allmänheten har på kommunens hemsida kunnat 
tycka till i frågor som rör trafik och arbetet med tra-
fikplanerna. Två möten har hållits med allmänheten i 
samband med framtagandet av trafikplanen (12-08-21 
och 12-10-11). Dessutom har ett tiotal ärenden kring 
trafikfrågor inkommit till Tekniska nämnden. Inkomna 
synpunkter och ärenden har varit utgångspunkter i ar-
betet med trafikplanen.  

TRAFIKSTRATEGI OCH TRAFIKPLAN
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3. MÅL

NATIONELLA MÅL
Det är inte valfritt att planera för cykel. De transport-
politiska målen (Prop. 2008/09:93) slår tydligt 
fast att förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, 
gång och cykel ska förbättras.

Fysisk aktivitet är också det av de 11 övergripande 
nationella målområdena för folkhälsa som har 
direkt koppling till gång och aktiv transport. De övriga 
tio målomårdena är: Delaktighet och inflytande i sam-
hället, Ekonomiska och sociala förutsättningar, Barn 
och ungas uppväxtvillkor, Hälsa i arbetslivet, Miljöer 
och produkter, Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 
Skydd mot smittspridning, Sexualitet och reproduktiv 
hälsa, Matvanor och livsmedel samt Tobak, alkohol, 
narkotika, dopning och spel.

KOMMUNALA MÅL 

Utifrån Trafikstrategin, översiktsplanen, alliansens av-
siktsförklaring samt kunskapen om trafiksituationen i 
kommunen har fem effektmål formulerats för trafik-
planen: 

• Fler upplever kommunen som tillgänglig och nära

• Fler upplever att trafikmiljön är attraktiv

Illustration: Pamela Sjöstrand, Tyréns

• Andelen hållbara resor ökar

• Färre skadas och dödas i trafiken

• Fler håller hastighetsgränserna

Effektmålen behövs för att säkra att trafikens negativa 
effekter minskar och att kommunens identitet stärks. 
Hur målen följs upp beskrivs i kapitlet ”Uppföljning”.

För att säkra att utvecklingen går åt rätt håll och för att 
stärka kommunens arbete med att skapa ett hållbart 
trafiksystem har ett antal kompletterande åtgärds-
mål satts upp. De åtgärder som föreslås är de som 
bedöms ha störst effekt. Hur många och vilka åtgärder 
som ska genomföras under ett visst år sätts i samband 
med budgetarbetet. 

De åtgärdsmål som närmast berör cykelplanen är:    
utbyggnad av felande gång- och cykellänkar, skylt-
ning av cykelstråk samt genomförande av trafiksäker-
hetsåtgärder vid gång- och cykelpassager. Viktigt för 
att förbättra cyklisternas situation är också att gestalt-
ningsprogrammet tillämpas vid ombyggnader samt att 
medel för drift- och underhållsåtgärder följer investe-
ringar av nya gång- och cykelvägar.
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I kapitel 5-15 beskrivs dagens förhållanden, det fram-
tida cykelnätet och förslag till åtgärder för att skapa 
attraktiva cyklistförhållanden i Höörs kommun. Kapitel 
5 rör Höör (inkl. väg 13 och väg 23 genom Höör), 
kapitel 6-14 de mindre tätorterna och kapitel 15 det 
statliga vägnätet.

Vissa delar vad gäller nuläget är emellertid gemen-
samma för hela kommunen. Dessa beskrivs i detta ka-
pitel.

NULÄGESBESKRIVNING

Höörcyklisten
I Höör görs 9 % av resorna med cykel, vilket är en 
relativt hög andel i jämförelse med grannkommunerna 
(Hässleholm 12%, Eslöv 9 %, Hörby 5 %, Kävlinge 
7%, Klippan 7 %). Statistiken har hämtats från res-
vaneundersökningen som genomfördes 2007.

Målpunkter
Dagens målpunkter i form av skolor, förskolor, butiker, 
fritidsverksamheter m m visas i kartan på nästa sida. 
Många målpunkter är samlade i de centrala delarna 
av orten.

I kartan visas också framtida utbyggnadsområden för 
bostäder som pekas ut i översiktplan 2012 och poten-
tiella lägen för nya skolor och förskolor. I ett framtida 
nät är det angeläget att koppla till de målpunkter som 
är viktiga för cyklisterna och att knyta ihop det befint-
liga samhället med de nya områdena. 

5. HÖÖR
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Huvudcykelnätet
Inne i Höör är huvudcykelnätet väl utbyggt, främst i 
form av dubbelriktade cykelvägar. Nätet täcker i stort 
sett hela tätorten och de flesta målpunkter är väl kopp-
lade till nätet. Stora delar av nätet är separerat från 
biltrafiken och går mestadels utmed bilgator vilket ger 
trygghet under dygnets mörka timmar. Andra delar av 
nätet går på separata cykelvägar inne i bostadsbe-
byggelsen, vilket ger kvaliteter i form av bilfria miljöer. 

Stora förbättringar har gjorts i cykelnätet i Höör under 
de senaste åren. Nya cykelvägar har tillkommit, fler 
cykelparkeringar har byggts och branta anslutande 
ramper till gång- och cykeltunnlar har planats ut. Det 
sistnämnda är förmodligen unikt i landet.

Kartan på nästa sida visar dagens cykelnät. Det sepa-
rerade cykelnätet visas som gröna, heldragna linjer. 
Streckade linjer visar gator där man cyklar i bland-
trafik. De gator där tempot är lugnt (30 km/h eller 
lägre, reell hastighet) och trafikmängderna låga  (< 
500 forfon/dygn), s.k. lågtrafikgator, är markerade 
med gult. Gator med högre trafikintensitet där cykling 
sker i blandtrafik är rödmarkerade.

Skadesituationen
I trafiksäkerhetsprogrammet ges en heltäckande bild 
av olycksbilden i Höörs kommun. Nedan görs en kort 
beskrivning av cyklisternas situation.

Under den senaste  tioårsperiden har 155 cyklister 
skadats, varav 148 lindrigt skadade, 6 svårt skadade 
och 1 dödad.

Cyklisternas andel av det totala antalet olyckor utgör 
ca 18 % medan andelen resor som görs med cykel 
uppgår till 9 %. Cyklisterna är alltså en olycksdrabbad 
trafikantgrupp.

Över 70 % av de cyklister som skadas i Höörs kom-
mun skadas i en singelolycka. En del av dessa olyckor 
beror på brister i väglaget såsom halka, löst grus eller 
grop i asfalten. Satsningar på drift och underhåll är 
därför av största vikt för att skapa en säker och trygg 
trafikmiljö för Höörs invånare. 

Singelolyckor med cyklister utgör 13 % av det totala 
antalet skadade. Flest singelolyckor inträffar i åldern 
7-15 år.  

På kartorna intill redovisas de punkter i Höör där cy-
klister skadats. 

Fyra korsningar är särskilt olycksdrabbade för cyklis-
ter: 

• väg 13/23

• Mejerigatan/Södra Torggatan

• väg 23/Södergatan

• väg 23/Södra Rörumsvägen

Se vidare kartan i trafiksäkerhetsprogrammet.

Närmare 40 % av olyckor när fotgängare eller cyklis-
ter skadas inträffar på GC-bana. Av dessa är drygt 80 
% singelolyckor. 

Flest singelolyckor inträffar under sommaren. Det be-
ror sannolikt på att fler cyklar under sommarhalvåret. 

Norra  Höör - platser där cyklister skadats under den senas-
te tioårsperioden. G=singelolycka, C=kollisionsolycka 
med motorfordon. Röd punkt=sjukhusrapporterad 
olycka, blå punkt=polisrapporterad olycka

Södra  Höör - platser där cyklister skadats under den senas-
te tioårsperioden. G=singelolycka, C=kollisionsolycka 
med motorfordon. Röd punkt=sjukhusrapporterad 
olycka, blå punkt=polisrapporterad olycka
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Brister i huvudcykelnätet
Kontinuitet och hög trafiksäkerhet är viktiga faktorer 
för att skapa bra cykelförhållanden. I dagsläget sak-
nas cykellänkar på en del ställen och det finns punk-
ter där trafiksäkerheten behöver förbättras. Det finns 
också platser där exempelvis trygghet och orientering 
behöver utvecklas. Kartan på nästa sida visar brister 
i dagens cykelnät. Det handlar om felande/saknade 
länkar, bristande trafiksäkerhet, komplexa trafiksitua-
tioner, otrygghet och platser där cykelstråkets sträck-
ning är otydlig. 

Drift och underhåll
Bättre drift och underhåll är viktig för att skapa en sä-
ker och trygg trafikmiljö för Höörs invånare. Över 70 
% av de cyklister som skadas i Höörs kommun skadas 
i en singelolycka. En del av dessa olyckor beror på 
brister i väglaget såsom halka, löst grus eller grop i 
asfalten. 

Studier av drifts- och underhållsaspekter som belägg-
ning, belysning, snöröjning och sopning har inte in-
gått i denna cykelplan. De inventeringar som genom-
förts visar dock att förbättringar behövs inom följande 
områden:

• Jämnare och bekvämare beläggning

• Förbättrad belysning

• Förbättrad sopning

• Röjning av vegetation för att förbättra 
siktförhållanden

Någon överblick av problemen och behoven finns inte 
heller på Höörs kommun. Som en jämförelse kan näm-
nas att en beläggningsutredning genomfördes för ett 
par år sedan. Denna omfattade dock enbart bilvägar-
na och gångbanor i anslutning till dessa. Detta visar 
att cykeln ännu inte är jämställd med bilen.

Ett politiskt inriktningsbeslut har nyligen fattats kring 
att prioritera cykelvägar framför bilvägar vad gäller 
snöröjning. Detta innebär en stor kvalitetshöjning för 
cyklisterna.

Cykeln i stadsbyggnadsprocessen
Arbetet med cykel fungerar tillfredsställande inom kom-
munen idag, mycket beroende på det samförstånd, 
det nära samarbete och den täta kommunikation som 
finns mellan de olika parterna inom processen.

Övriga aspekter
En del aspekter har inte ingått i den inventering som 
genomförts i arbetet med cykelplanen. En kortfattad 
beskrivning görs dock här för att ge en bättre helhets-
bild av cykelsituationen:

• Vägvisning förkommer endast sporadiskt. 

• Det finns ett underskott på cykelparkering 
både vid vissa busshållplatser och det finns pro-
blem med felparkerade cyklar runt stationen.

• Tydlighet är en viktig faktor för cyklister. En över-
syn av skyltning och målning på cykelbanorna 
bör genomföras. Exempelvis kan cykelsymboler 
användas för att förtydliga cyklisternas yta. 
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FRAMTIDA HUVUDCYKELNÄT

Varför är det så viktigt att defi-
niera ett cykelnät?
Ett huvudnät för biltrafik är definierat i stort sett i alla 
orter. Alla orter har också cyklister och cykelvägar, 
men ett nät motsvarande det man har pekat ut för bil-
trafiken finns inte överallt. Så är fallet i Höör, trots att 
man har ett stort cykelvägnät och många cyklister.

Genom att definiera ett cykelnät uppnås flera fördelar. 
Det blir enklare att prioritera var åtgärder bör genom-
föras och att identifiera var länkar saknas. Dessutom 
kan så kallade ”passa-på”-åtgärder genomföras mer 
effektivt. Nätet kan kommuniceras såväl internt inom 
kommunen som med externa parter som medborgare, 
Trafikverk etc. och därmed bidra till att marknadsföra 
cykeln och höja dess status.

Genom att ha ett utpekat cykelnät blir det också enk-
lare i planarbetet att knyta ihop nya områden med 
den befintliga orten.  

Principer för hur cykelnätet bör 
vara uppbyggt och förslag till cy-
kelnät
Cykelnätet bör vara tätare än bilnätet med en mask-
vidd på ca 250 m. Nätet behöver vara tätare runt 
järnvägen, då denna utgör en barriär genom samhäl-
let samtidigt som stationen är en mycket viktig mål-
punkt för cyklisterna.

Nätet byggs upp av ett huvudnät som förbinder de 
olika delarna i orten. Huvudnätet utgörs till största 
delen av separata cykelbanor och cykelvägar. Mål-
sättningen är att huvudnätet ska hålla högsta möjliga 
kvalitet och prioriteras vad gäller åtgärder. Huvudnä-
tet har hög framkomlighet, säkerhet och bekvämlighet 
med jämn beläggning och bra belysning. 

Huvudnätet kompletteras av ett lokalnät som ger till-
gänglighet till målpunkter och bostadsområden. Det 
lokala nätet kompletterar huvudnätet på nästa sida. 
Det lokala nätet visas dock inte på kartan.

Förslag till framtida nät
Kartan på nästa sida illustrerar det framtida huvud-
cykelnätet. Det bygger till stora delar på dagens nät, 
men har kompletterats med kopplingar till nya utbygg-
nadsområden för bostäder. Nya gång- och cykelvä-

gar föreslås för att binda samman viktiga målområden 
inom tätorten i Höör men även inom övriga delar i 
kommunen.  
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FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
En viktig del i att utveckla cyklisternas förutsättningar 
i Höör handlar om att göra fysiska förbättringar i cy-
kelnätet – att skapa ett mer komplett, trafiksäkert och 
bekvämt nät. 

Åtgärderna har tagits fram utifrån de brister som har 
identifierats vid inventeringen samt utifrån olycksstatis-
tiken för den senaste tioårsperioden. Prioriteringen har 
gjorts enligt följande principer:

Prioritet 1:  åtgärder där den verkliga hastigheten 
> 40 km/h och många personer berörs. Alternativt 
åtgärder där många har skadats.

Prioritet 2:   åtgärder där den verkliga hastigheten 
> 40 km/h och få personer berörs. Alternativt felande 
länkar som har stor betydelse för helheten i nätet.

Prioritet 3:    åtgärder där den verkliga hastigheten 
< 40 km/h och många personer berörs.

Prioritet 4:    åtgärder där den verkliga hastigheten 
< 40 km/h och få personer berörs. Alternativt där  an-
talet personer som berörs är mycket få.

Förslaget till åtgärder beskrivs på kartan på nästa 
sida. Utöver förbättringarna i cykelnätet föreslås kom-
pletterande åtgärder, se kapitel 16.
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I detta kapitel beskrivs cyklisternas förhållanden utmed 
det statliga vägnätet utöver de delar som går inom 
Höör (dessa beskrivs i kapitel 5). I kapitel 6-14 har de 
mindre tätorterna beskrivits mer ingående.

NULÄGESBESKRIVNING

Dagens cykelförbindelser
Utmed stora delar av det statliga vägnätet saknas se-
parata cykelförbindelser, se kartan på nästa sida. Det 
är enbart Frostavallen och Ängsbyn som är samman-
kopplade med Höör med separata cykelförbindelser. I 
övrigt cyklar man på landsvägarna.

En separat gång- och cykelförbindelse mellan Höör 
och Skånes Djurpark planeras 2013.

15. CYKELFÖRBINDELSER UTMED DET STATLIGA 
VÄGNÄTET
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Brister
Som cyklist är man i stort sett helt hänvisad till lands-
vägarna såväl inom de mindre tätorterna som mellan 
tätorterna. Trafiktrycket är ofta hårt, med både höga 
hastigheter och ett stort flöde. På många ställen är 
dessutom körbanan smal, sikten dålig och belysningen 
undermålig. Sammantaget innebär denna situation att 
det i dagsläget är både riskfyllt och otryggt att cykla 
utmed det statliga vägnätet. 

På kartan till höger visas de länkar som saknas i cykel-
nätet idag. I kapitel 6-14 beskrivs förhållandena inom 
de mindre tätorterna mer ingående.
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FRAMTIDA CYKELFÖRBINDELSER
Kartan på nästa visar de framtida cykelförbindelser-
na. Utöver det nät som finns idag så ingår en länk från 
Snogeröd vidare mot kommungränsen i öster.

I kapitel 6-14 beskrivs förhållandena inom de mindre 
tätorterna mer ingående.
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FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
På kartan intill visas de nya länkar som föreslås samt 
hur de prioriteras. Åtgärderna har tagits fram utifrån 
de brister som har identifierats vid inventeringen. Hur 
prioriteringen i de fyra kategorierna har gjorts be-
skrivs i kapitel 17. 
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16. FÖRSLAG TILL KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER

En viktig del i arbetet med att utveckla cyklisternas 
förhållanden handlar om att göra fysiska förbättringar 
i cykelnätet – att skapa ett mer komplett, trafiksäkert 
och bekvämt nät. Dessa har beskrivits i tidigare kapi-
tel.

I detta kapitel presenteras övergripande åtgärder som 
inte är platsspecifika. Beteckningen efter varje åtgärd, 
exempelvis C15, är ett id nr för respektive åtgärder 
som återkommer i kapitlet ”Åtgärdssammanställning”. 

ÖVERGRIPANDE TRAFIKSÄKER-
HETSÅTGÄRDER (C100)
Inom ramen för trafiksäkerhetsprogrammet föreslås en 
rad övergripande åtgärder som ökar säkerheten för 
cyklisterna. Inom parentes anges åtgärdens id, häm-
tad från trafiksäkerhetsprogrammet:

• Håll sikten fri  (TS4)

• Trafik i skolan (TS5)

• Kommunicera trafiksäkerhet (TS6)

• Säkrare skolvägar och miljöer kring skolorna (TS9)

• Checklista för trafiksäkerhet vid detaljplaner och 
bygglov (TS11)

Utöver dessa åtgärder finns en rad åtgärder inom tra-
fiksäkerhetsprogrammet som förbättrar för cyklisterna, 
exempelvis ökad trafiknykterhet och bättre hastighets-
efterlevnad.

PÅVERKANSÅTGÄRDER (C101)
Olika insatser för att få fler att cykla mer, att lyfta 
fram cykeln som ett hållbart färdmedel och att göra 
cyklingen säkrare. Programmet för Mobility Manage-
ment beskriver närmare vilka insatser som bör göras 
inom områdena ”marknadsföring och kommunikation” 
samt ”uppmuntrande åtgärder”.

BÄTTRE DRIFT OCH UNDERHÅLL 
(C102)
Bättre drift och underhåll är viktig för att skapa en sä-
ker och trygg trafikmiljö för Höörs invånare. Över 70 
% av de cyklister som skadas i Höörs kommun skadas 
i en singelolycka. En del av dessa olyckor beror på 
brister i väglaget såsom halka, löst grus eller grop i 
asfalten. 

Följande åtgärder bör genomföras:

• Jämnare och bekvämare beläggning

• Förbättrad belysning

• Förbättrad sopning

I ett första skede behöver en översyn av nuläget ge-
nomföras. En systematisk genomgång ger en helhets-
bild av åtgärdsbehovet och ökar möjligheterna att er-
forderliga resurser avsätts. Översynen bör följas av en 
åtgärdsplan och därefter ett genomförande. 

Medel för drift- och underhållsåtgärder behöver följa 
investeringar av nya cykelvägar. 

ÖKAD TYDLIGHET (C103)
Tydlighet är en viktig faktor för cyklister. En översyn 
av skyltning och målning på cykelbanorna bör 
genomföras. Exempelvis kan cykelsymboler användas 
för att förtydliga cyklisternas yta. 

MER OCH BÄTTRE CYKELPAR-
KERING VID BUSSHÅLLPLATSER 
(C104)
Arbetet med att förbättra och utöka antalet cykelpar-
keringar har hittills varit fokuserat på stationsområ-
det. Detta arbete bör nu utvidgas till att omfatta även 
busshållplatser.

FELPARKERADE CYKLAR (C105)
Under de senaste åren har kommunen förbättrat cykel-
parkeringsmöjligheterna vid stationen. Man har byggt 
fler platser, både friliggande och i s.k. Pendulagara-
ge. Trots detta är problemen med felparkerade cyklar 
stort. Möjligheterna och acceptansen för att forsla 
bort cyklar behöver öka.

MER VÄGVISNING (C106)
Idag förkommer vägvisning endast sporadiskt. En 
kompletterande vägvisning som visar till vissa 
större målpunkter som centrum, idrottsanläggningar 
och rekreationsområden föreslås för att underlätta 
för mindre vana cyklister. Även stråkvis vägvisning 
bör genomföras, se vidare Vägvisningsplanen. Även 
cykelstråk som är mindre naturliga i bebyggelsestruk-
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Förslag till åtgärder har presenterats tidigare i rappor-
ten. I tabellen på nästa sida redovisas en översikt över 
samtliga cykelåtgärder som föreslås. 

ID nr för respektive åtgärd anges som C (Cykelplanen) 
med efterföljande nummer.  

I tabellen anges också en bedömning av kostnad eller 
arbetsinsats för att genomföra åtgärderna – liten, mel-
lan eller stor – samt vem som ansvarar för genomföran-
det. Den exakta utformningen av en ombyggnad, t.ex. 
hur en ny korsning bör se ut, eller hur en kampanj bör 
genomföras, hanteras i nästa skede.

Att bedöma en åtgärds kostnad i detta skede medför 
stora osäkerheter, eftersom det inte är klarlagt vilken 
typ av åtgärd det är som ska genomföras. Frågor som 
t. ex materialval och åtgärdens omfattning är heller 
inte klarlagda. Andra faktorer som påverkar den slut-
liga kostnaden är konjunkturläget, hur mycket man 
handlar upp etc. 

Den kostnadsuppskattning som görs för de fysiska åt-
gärderna i tabellen på nästa sida avser byggkostna-
den, alltså exkl. kostnader för projektering, marklösen 
etc. I den en kostnadsbedömning, med osäkerheter 
enligt ovan, som gjorts inom ramen för cykelplanen 
ligger gränserna för liten/mellan/stor åtgärd som föl-
jer: liten åtgärd < 100 tkr, mellanåtgärd 100-500 tkr 
och stor åtgärd > 500 tkr. 

Målet är naturligtvis att göra så mycket som möjligt 
för att skapa attraktiva cykelförhållanden i Höör kom-
mun. Det finns dock begränsningar, både personella 
och ekonomiska, som medför att en prioritering måste 
göras.

Prioriteringen har varit följande:

Prioritet 1:  åtgärder där den verkliga hastigheten 
> 40 km/h och många personer berörs. Alternativt 
åtgärder där många har skadats.

Prioritet 2:   åtgärder där den verkliga hastigheten 
> 40 km/h och få personer berörs. Alternativt felande 
länkar som har stor betydelse för helheten i nätet.

Prioritet 3:    åtgärder där den verkliga hastigheten 
< 40 km/h och många personer berörs.

Prioritet 4:    åtgärder där den verkliga hastigheten 
< 40 km/h och få personer berörs. Alternativt där  an-
talet personer som berörs är mycket få.

17. ÅTGÄRDSSAMMANSTÄLLNING

Inom respektive prioriteringsgrupp (1-4) finns ingen 
inbördes rangordning. Prioriteringen utgår från Noll-
visionen och ambitionen att skapa ett sammanhäng-
ande cykelnät som är tillgängligt för alla.

Vid prioriteringen har hänsyn tagits till framtida has-
tighetsgränser. 

Kommentar till tabellen på nästa sida: Åtgärden ”Ny 
cykelväg” utmed det statliga vägnätet omfattar även 
trafiksäkra passager utmed den nya cykelvägen. Hur 
många de blir, var dessa ligger samt hur de utformas 
avgörs i nästa skede. Ett helhetsgrepp om cykelvägen 
utmed en väg behöver tas, utbyggnaden kan sedan 
delas upp i etapper.
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Prioritet 2

C17 Åkersbergsgatan Stor Tekniska nämnden Ny cykelbana

C18 Väg 13 Stor Trafikverket/tek-
niska nämnden

Ny cykelbana

C19 Norrevärnsgatan Stor Tekniska nämnden Ny cykelbana

C20a Väg 23 Stor Trafikverket/tek-
niska nämnden

Planerad cykelbana

C20b Väg 23 Stor Trafikverket/tek-
niska nämnden

Planerad cykelbana

C21 Maglasätevägen Stor Tekniska nämnden Ny cykelbana

C22 Väg 13 Stor Trafikverket/tek-
niska nämnden

Ny cykelbana

C24 Väg 23 Stor Trafikverket/tek-
niska nämnden

Planerad cykelbana

C25 Hagagatan Mellan Tekniska nämnden Korsningsåtgärder, förtydli-
gande av stråket samt förbätt-
ring av cykelförbindelsen 
förbi kommunhuset

C26 Ringsjövägen Liten Tekniska nämnden Komplettering av cykelbana

C27 Bruksvägen Liten Tekniska nämnden Komplettering av cykelbana

C28 Bokeslund Stor Trafikverket Ny cykelväg

C29 Snogeröd-Gamla Bo Stor Trafikverket Ny cykelväg

C30 Stanstorp, Stenskogsvägen 
södra delen 

Stor Trafikverket Ny cykelväg

C31 Stanstorp Stor Trafikverket Ny cykelväg

C32 Sanatorievägen Stor Tekniska nämnden Ny cykelväg

C33 Ängsbyn-Gamla Bo Stor Trafikverket Ny cykelväg

C43a Väg 13-1304, Höör-Maglasäte 
IP

Stor Trafikverket Ny cykelväg

C50 Väg 1341 Mellan Trafikverket Ny cykelväg

C51 Guldregnsgatan Stor Tekniska nämnden Ny cykelbana

C101 Påverkansåtgärder Liten Tekniska nämnden Kampanjer etc. Se Program-
met för Mobility Management

C103 Ökad tydlighet Liten Tekniska nämnden Målning, skyltning

C104 Mer och bättre cykelparkering 
vid busshållplatser

Liten Tekniska nämnden Hållplatser utmed kommunala 
gator

C105 Felparkerade cyklar Liten Tekniska nämnden Bortforsling av felparkerade 
cyklar

Prioritet 3

C34 Mellan Frostavallsvägen och 
Kvarnbäcksvägen

Stor Tekniska nämnden Ny cykelväg inkl. korsning 
med väg 13

C35 Slångränd/Guldregnsgatan Liten Tekniska nämnden Vägvisning

C37 Väg 13 Mellan Trafikverket/tek-
niska nämnden

Ny cykelväg
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Det finns många skäl till varför det är viktigt att följa 
upp arbetet med cykel. Uppföljning behövs för att följa 
utvecklingen och för att säkerställa att rätt satsningar 
görs. Att särskilt lyfta dessa frågor är dessutom en vik-
tig del i förankringsarbetet och att höja cykelns status. 
En regelbunden, systematisk genomgång av arbetet 
kan också innebära att mer resurser avsätts för cykel-
satsningar. 

EFFEKTMÅLEN
Av de fem effektmålen som formulerats för trafikplanen  
har fyra en direkt koppling till cykel. Målen följs upp-
genom olika mått: 

Fler upplever kommunen som tillgänglig och 
nära 

Mått: Andelen nöjda eller mycket nöjda

Förslag till mätmetod:
• Regelbundet återkommande undersökning som tar 

upp frågor kring tillgänglighet, tydlighet, trivsam-
het, närhet och attraktivitet

Fler upplever att trafikmiljön är attraktiv

Mått: Andelen nöjda eller mycket nöjda

Förslag till mätmetod:
• Regelbundet återkommande undersökning som tar 

upp frågor kring tillgänglighet, tydlighet, trivsam-
het, närhet och attraktivitet

Andelen hållbara resor ökar

Mått: Kvoten mellan resandet med cykel, kollektivtrafik 
och bil

Förslag till mätmetod:
• Regelbundet  återkommande mätning av cyklister 

i ett antal punkter, t. ex. genom slangmätningar, 
manuella cykelflödesräkningar eller räkning av 
parkerade cyklar

Färre skadas och dödas i trafiken

Mått: Antalet skadade i trafik olyckor totalt, antalet 
svårt skadade och döda samt antalet skadade cy-
klister och fotgängare i singel olyckor respektive kol-
lisionsolyckor

Förslag till mätmetod:
• Regelbunden insamling av statistik för hela kom-

munen ur databasen STRADA

18. UPPFÖLJNING

ÅTGÄRDSMÅLEN 
Åtgärdsmålen som satts upp för cykel, t. ex. utbygg-
nad av felande gång- och cykellänkar, följs upp ge-
nom måttet ja eller nej. 


