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Inledning

Fler ska cykla!

För att fler ska välja cykel i stället för bil behöver bland 
annat cykelnätet kopplas samman bättre, korsningar gö-
ras säkrare och drift och underhåll behöver prioriteras. 
Åtgärder behöver fokuseras på skolvägar och sträckor 
med störst potential för ökat antal cyklister. I kombina- 
tion med fysiska åtgärder behöver kommunen arbeta 
med åtgärder som påverkar resebeteende och val av 
färdsätt, så kallad Mobility management.

Hälften av alla resor i Älmhult under fem kilometer 
sker idag med bil. Det är för resor kortare än 5 kilometer 
som det finns störst potential för överflyttning från bil till 
cykel. Detta innebär att ett fullt utbyggt cykelnät inom 
tätorter ger en större effekt än cykelvägar med en längre 
sträcka mellan målpunkterna.  Cykeln bidrar dessutom 
även till en levande stadsmiljö och säkrare trafikmiljöer. 
Att cykla är snabbt, flexibelt och pålitligt.
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Bakgrund
Kommunfullmäktige gav 2017-09-25 tekniska förvalt-
ningen i uppdrag att ta fram en prioriterad strategi för 
cykelvägar. Denna strategi skulle vara klar senast den 31 
december 2017. Detta arbete omformades till en plan  
för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021-2025, (Bilaga 
1) vilken har fungerat som ett underlag till föreliggande 
cykelplan.

Kommunstyrelsen gav 2019-06-04 (KS 2017/6 §123) 
Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en 
Cykelplan med mål och åtgärder kring såväl fysiska som 
mjuka åtgärder. Arbetet med att ta fram cykelplanen har 
skett i en arbetsgrupp med representanter från kommun-
ledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen.

Avgränsning
Planen fokuserar på ökad cykling i centralorten Älm-
hult, där störst potential för cykling finns. För att öka 
arbetspendling behövs även bättre kopplingar mellan 
orterna, exempelvis mellan Diö och Älmhult. Kommu-
nen arbetar även med att skapa säkra cykelvägar i öv-
riga tätorter och mellan tätorterna men potentialen för 
överflyttning från bil till cykeltrafik är här lägre givet 
de större avstånden. 

Rekreationscykling och turiststråk är inte lika högt prio- 
riterade i denna plan. 

Önskemål om cykelvägar längs vägar där Trafikverket 
är väghållare sker i samarbete och dialog med Tra-
fikverket. Kommunen har möjlighet att lämna input 
till var vi önskar cykelvägar som berör statliga vägar i 
bland annat Länstransportplanen samt i cykla i gröna 
Kronoberg som är en understrategi till Länstransport-
planen. Input har lämnats till Trafikverket och Region 
Kronoberg via dessa planer som överensstämmer med 
önskade åtgärder i denna cykelstrategi. 

Målår för strategier och mål är 2030. Förslag till åtgär-
der är mellan 2021–2025.

En större mångfald av fordon
De senaste åren har inneburit en större mångfald av 
fordon, allt från fordon med små hjul som eldrivna ska-
teboards, hoverboards till elsparkcyklar och lastcyklar. 
Mycket tyder på att utvecklingen framöver kommer att 
innebära en än större variation och mångfald av olika 
typer av cyklar och annan mikromobilitet, som löser en 
rad olika transportuppgifter. 

Olika typer av fordon med olika förutsättningar bero-
ende på hastighet, hjulstorlek och variationer i längd, 
bredd och vikt, ställer nya krav på cykelinfrastruktur 
och parkeringar. Den snabba utvecklingen av nya for-
don gör att vi idag inte fullt ut kan veta framtida be-
hov. Det innebär att cykelinfrastrukturen behöver vara 
utformad så att den erbjuder en flexibel miljö som kan 
vara säker, framkomlig och väl fungerande för fordon 
med olika förutsättningar. 

Dialoger med allmänheten
Under arbetet med cykelplanen har det varit ett antal dia- 
logtillfällen inom kommunens verksamheter och med kom- 
munens invånare. Under trafikantveckan 2019 satte kom-
munen upp ett antal pratbubblor i centralorten med inspi-
rerande budskap och en uppmaning om att tycka till om 
cykling. Kampanjen resulterade i många goda synpunkter 
och förslag på förbättringsmöjligheter som har tagits 

 
Syftet med cykelplanen är att kommunen ska få en gemensam målbild och strategi för det 
cykelfrämjande arbetet, samt en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå dit. 
Planen innehåller förslag på såväl fysiska cykelåtgärder som beteendepåverkande åtgärder som 
bidrar till ökad cykling. Beteendepåverkande åtgärder (Mobility management) behövs för att 
kunna påverka behovet av transporter och färdmedelsval. 
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med i planen. Det som ofta kommit fram är saknade 
länkar i cykelnätet, osäkra korsningar och bristande 
vinterväghållning. Samt även vikten av att arbeta med 
mjukare frågor som kan skapa ändrade beteenden och 
mönster. Samtliga områden behandlas i cykelplanen.

Uppföljning
För att säkerställa att arbetet går i rätt riktning ska 
utvecklingen inom cykelområdet kontinuerligt utvär-
deras och mätas. Själva cykelplanen ska utvärderas 
december 2022 och sedan vartannat år. Uppföljningen 
ger en bra återkoppling om hur cykelarbetet fram- 
skrider och hur åtgärderna påverkar resmönster och 
antalet cyklister. Vid behov bör cykelplanen uppdate-
ras i takt med nya förutsättningar och erfarenheter. 

Metoder för uppföljning
• Uppföljning med redovisning av genomförda  
 åtgärder
• Kontinuerlig uppdatering av den femåriga  
 åtgärdsplanen.
• Medborgarundersökningar och resvanundersök- 
 ning görs regelbundet för att följa upp resvanor  
 och attityder. 
• Cykelfrämjandets cyklistvelometer, en nationell  
 granskning och jämförelse av hur cyklister upplever  
 kommunen utifrån ett cykelperspektiv.
• Trafikräkningar/cykelmätning på strategiska platser  
 för att jämföra cykel- respektive biltrafik och följa  
 utvecklingen. Som komplement till cykelmät- 
 ningarna har kommunen placerat ut en cykel- 
 barometer vid Köpmantunneln. Barometern ger  
 omedelbar återkoppling om hur många cyklister 
 som passerar mätpunkten per dag och riktning. 
 

Foto Henrik Palmberg
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Globala mål
 
Globala målen för hållbar utveckling - Agenda 2030
I september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 
2030 och globala mål för hållbar utveckling där cykeln 
har en självklar roll. De mål som cykelplanen bidrar till 
att uppfylla är mål 3, 9, 10, 11 och 13 som alla berör 
hållbara transportlösningar, trafiksäkerhet och hälsa.

Nationella mål
 
Sveriges miljömål
Sveriges miljömål beslutades av riksdagen 1999 och är 
det nationella genomförandet av den ekologiska dimen-
sionen av de globala hållbarhetsmålen. De nationella 
målen består av ett generationsmål, 16 miljökvalitets-
mål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, bio-
logisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, 
luftföroreningar och klimat. Cykelplanen bidrar till tre 
av de 16 nationella miljökvalitetsmålen – Begränsad 
klimatpåverkan, frisk luft och God bebyggd miljö.

Regionala mål
 
Cykla i gröna Kronoberg 
(Regional cykelplan, antagen av Regionala utvecklings-
nämnden 2018-12-05)
 
Målbild
Cykling medverkar till att uppnå målet om hållbar ut-
veckling genom att vara en miljöriktig transport som 
också ger bättre hälsa, ökad besöksnäring och attrakti-
vitet för att bo såväl i tätort som på landsbygd. 
 
Strategiska områden
Planering och samverkan för hållbar utveckling
Ökad vardagscykling
Säkerhet och hela-resan perspektiv
Cykling för rekreation och turism

Lokala mål
 
Översiktsplan  
(Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26)
Strategier för cykelkommunen
- Det ska finas goda möjligheter att cykla säkert i   
både pendlings- och rekreationssyfte vilket gör   
att allt fler väljer cykeln som transportmedel
- Älmhults tätort ska få ett tydligare cykelhu-  
vudnät genom att större bilvägar byggs om för   
att förbättra säkerheten och tillgängligheten för   
gående och cyklister. 
- Tillgänglighet till skolor, förskolor, arbetsplatser   
och fritidsaktiviteter prioriteras.

Miljöplan 2030  
(Antagen av kommunfullmäktige 2018-04-23)
- Andelen gång-, cykel och kollektivtrafikanter   
ska öka. Det ska vara enkelt, tryggt, trevligt och   
säkert att gå eller cykla inom och mellan tätorterna. 

Strategier för cykelstaden Älmhult
- Attraktiva och sammanhängande allmänna stråk och  
platser
- Finmaskigt gång- och cykelnät
- Det ska vara lätt, enkelt och tryggt att ta sig överallt 
inom tätorten 
- Det ska finnas både gena, snabba cykelvägar och mer 
rekreativa cykelvägar
- Barnperspektivet ska in tidigt i planeringsprocessen.

Övergripande mål och styrdokument 
Arbetet med cykelplanen styrs av ett antal strategiska dokument med bäring på cykeltrafik.  
Dokumenten har tagits fram på internationell, nationell och regional nivå samt av Älmhults kom-
mun. Nedan följer en sammanställning av styrdokument som påverkar cykelplaneringen.



Cykling sparar pengar och bidrar till folkhälsan 
Jämfört med biltrafik är cykeltrafik en ren vinst för samhället. 

Studier har visat att bil är sex gånger så dyrt för individ och samhälle som cykeln. Vinsterna 
för samhället för en utbyggd cykelinfrastruktur är även alltid större än kostnaderna. En kilo-
meter med bil kostar samhället en krona och 50 öre, medan samhället tjänar 1,60 kronor på 
varje kilometer som cyklas1. 

Ökad folkhälsa är ytterligare en samhällsekonomisk vinst då den fysiska inaktiviteten kostar 
det svenska samhället sju miljarder kronor årligen. Så lite som 30 minuters måttlig fysisk akti-
vitet om dagen  ger positiv effekt på hälsan.

Cykling skapar attraktivare och lönsammare centrum
Flera studier har visat att cyklister står för en stor del av handelsomsättningen i centrum. I flera 
städer bidrar de som cyklar till centrum, tillsammans med de som går eller tar bussen, för en 
större del av omsättningen än de som tar bilen dit. Dessutom bidrar fler cyklande och gående 
till attraktivare och trevligare miljöer där folk trivs och stannar. 

En studie2 i Växjö centrum från 2010 visade att cyklisterna hade nästan lika stor betydelse för 
både handel, café- och nöjesliv som de kunder som färdades med bil. Även danska kommuner 
har gjort undersökningar som visar att gående och cyklister står för 50 procent av omsättning-
en i stora städers centrum och cirka 25 procent i de mindre städerna2.
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En cykelkommun är hållbar och yteffektiv 
Älmhults kommun befinner sig i en expansiv fas. Vi går mot tätare bebyggelse, vilket gör att fler 
människor ska dela på en allt mindre allmän yta. Den största befolkningsökningen kommer att ske  
i centralorten och i närliggande områden.

Fler människor kräver mer utrymme i transportsystemet. Cykling är ett av de transportsätt som tar 
minst utrymme. Detta gäller både i rörelse och när cykeln står stilla. Jämfört med bilen tar cykeln en 
tiondel av utrymmet vid parkering och en hundradel så mycket utrymme i rörelse. 

1 Transport transitions in Copenhagen: Comparing the cost of cars and bicycles, 2015, Lunds universitet
2 Handelns utredningsinstitut (HUI), 2010

                   Varför satsa på cykel?
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Bättre boendemiljöer och bättre  
livsvillkor för barn
En trygg och säker närmiljö är viktigt för att man ska trivas och  
stanna eller välja att flytta till en ort. En viktig faktor är trafiken. 

En allt större del av barns vistelseyta krymper genom att biltrafiken 
ökar. Bland annat skapas trafikbarriärer som gör att barn inte får eller 
vågar röra sig självständigt i trafiken. En minskad biltrafik som kör i låg 
hastighet kompletterat med ett system av sammanhängande gång- 
och cykelvägar är av stor betydelse för att öka barns och andra kom-
muninvånares livskvalitet. 

Barn som går eller cyklar till skolan får dessutom bättre studieresultat 
då de känner sig piggare och kan koncentrera sig bättre på lektionerna. 
Läs mer kring minskande fysisk aktivitet hos barn på sid 12.

Många invånare önskar att cykla 
En tredjedel av invånarna i Älmhults kommun använder bil väldigt sällan, medan en tredjedel av 
invånarna vill dra ner på sitt bilresande och gå över till gång, cykel eller kollektivtrafik. Det finns 
därmed en stor potential att få fler att välja cykeln. Se diagram sid 13.
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Fler cyklister är bra för miljön
Våra transporter påverkar både vår närmiljö och den globala miljön. I Sverige kommer den största 
delen av koldioxidutsläppen från vägtrafiken. Förutom koldioxid släpper också vägtrafiken ut  
kväveoxider, kolväten och partiklar som påverkar både vår miljö och våra invånares hälsa. Dessutom 
ger trafiken upphov till buller vilket stör människor i deras vardag och påverkar deras livskvalitet. 

Om transporternas miljöpåverkan ska minska krävs fler energieffektivare fordon som drivs av för-
nyelsebara bränslen. Men detta är inte tillräckligt för att nå ett långsiktigt hållbart transportsystem, 
utan fler måste också välja att gå eller cykla i sina dagliga resor. 

                   Varför satsa på cykel?
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Dagens situation
Det finns en stor potential för ökad cykling i Älmhult. 16 procent av alla resor sker idag med cykel och 
30 procent av invånarna vill minska på bilåkandet. Majoriteten av centralortens invånare bor inom  
10 minuters cykelresa till centrum, vilket också är goda förutsättningar. Cykelnätet är väl utbyggt  
men det finns möjligheter till förbättring både när det gäller utformning, drift och underhåll samt 
service och parkeringar längs cykelnätet. 

Till fots 11 %

Bil, samåker 12 %

Bil, ensam 57 %

Buss 2 %

Tåg 2 %
Cykel 16 %

Resornas fördelning (antal resor) mellan olika 
färdsätt i Älmhults kommun 2012
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Skala 1:36589 2020-04-27

Jag funderar på 
att minska min 
bilanvändning, 

14 %

Jag har som mål 
att minska min 

bilanvändning, 16 %

Jag använder bil för de �esta av mina resor, 43%

Jag använder 
sällan bil, 27 %

Attityder hos invånare till förändrat bilanvändande (%)

Läs mer om Dagens situation i Bilaga 6. 
Här finns bland annat statistik kring trafikmängder, olyckor, attityder samt information om cykelnätets utformning, drift och underhåll.  

Barn och ungdomar rör sig idag för lite.  
I Sverige är det endast 12 procent av 
flickorna och 17 procent av pojkarna 
som rör sig de rekommenderade  
60 minuterna om dagen. 

Underhåll, skötsel och snöröjning har 
minskat andel nöjda invånare mellan 
2017 och 2019. 

Förutsättningarna  
för att cykla i Älmhult 
är goda. 80 procent  
av centralortens  
invånare bor inom  
10 minuters cykelresa 
till centrum. 

30 procent av invånarna 
vill minska på bilåkandet. 
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Mål 1 Andelen resor som görs med   
 cykel inom Älmhults tätort ska  
 vara 30 procent år 2030.

Nuläge:  I resvaneundersökning från 2012 stod  
 cykeln för 16 procent av alla resor. 31  
 procent av resor till arbetet under 5 km  
 görs med cykel. 2019 stod cykeln för 14  
 procent av resor vid kommunens sex  
 mätpunkter.

Delmål: • År 2025 ska 20 procent av resorna vid  
    kommunens mätpunkter ske med cykel.

 • År 2025 ska 50 procent av alla resor  
    till arbetet upp till fem kilometer ske  
    med cykel. 

Mål 2 70 procent av invånare ska   
 tycka att Älmhult är en bra   
 cykelkommun år 2030. 

Nuläge: 48 procent av 127 cyklister som   
 har svarat på Cyklistvelometern   
 instämmer eller instämmer helt i att  
 Älmhult är en bra cykelkommun.   
 Cykelfrämjandets cyklistvelometer är en  
 nationell granskning och jämförelse av  
 hur cyklister upplever kommunen de  
 cyklar mest i utifrån ett cykelperspektiv.

Delmål: • År 2025 ska 58% av invånarna tycka  
    att Älmhult är en bra cykelkommun.

Övergripande mål för cykling i Älmhult
Det långsiktiga målet är att skapa ett hållbart samhälle och attraktiva boendemiljöer. En ökad 
andel cykeltrafik bidrar till en minskad miljöpåverkan, ökad framkomlighet, minskad trängsel på 
vägar, en attraktivare stadsmiljö, positiva effekter på buller, positiva effekter på folkhälsan  samt 
bidrar till en effektivare markanvändning. Cykeln ska, tillsammans med gång- och kollektivtrafiken, 
vara det prioriterade och självklara valet i Älmhult och cykeltrafiken ska öka under alla tider på året. 
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Hur får vi fler att cykla?
Cykelplanens mål om ökad andel cyklister innebär en stor utmaning för att få människor att ändra sina 
resvanor.  Målen ska nås genom satsningar på de kvaliteter som cyklisterna värderar högst. Avstånd 
och restid är faktorer som i störst utsträckning påverkar om cykeln väljs som transportmedel. För att 
cykeln ska vara ett attraktivt alternativ krävs därmed att infrastrukturen har en god standard med 
hög framkomlighet och bekvämlighet. Fysiska åtgärder behöver kompletteras med olika typer av 
beteendepåverkande insatser och satsningar inom drift och underhåll.

Sex strategier för att få fler att cykla
Cykelplanens förslag på åtgärder 
utgår ifrån sex olika strategier som 
bedöms vara särskilt viktiga för att 
öka antalet cyklister. 

1. Gent och sammanhängande 
cykelnät  
För att attrahera nya cyklister och 
få nuvarande cyklister att cykla 
ännu mer krävs ett cykelnät som 
är gent och sammanhängande. Om 
avbrotten i cykelnätet blir för stora 
finns en risk att cykeln väljs bort  
till förmån för bilen. Cykelstråken 
ska vara snabba, trygga och väg- 
visande och ska koppla samman 
viktiga målpunkter.  
 
2. Trafiksäkra och trygga cykelmiljöer 
För att fler ska välja cykeln krävs 
att korsningar och cykelvägar håller 
en hög standard vad gäller trafiksä-
kerhet. Det gäller i synnerhet i om-
råden där barn vistas. Oskyddade 
trafikanter är den grupp trafikanter 
som är mest utsatta vid kollisioner.  
 
Utöver att det ska vara säkert i 
trafiken är det viktigt att cyklister-
na känner sig trygga. Cykelvägar 
i Älmhult ska ha god sikt och god 
belysning. Cykelparkeringar och  
cykelvägar ska upplevas som trygga. 
 
Cykelinfrastrukturen ska vara 
trafiksäker och framkomlig för en 
mångfald av fordon såsom elcyklar, 
lastcyklar och annan mikromobilitet.

3. Enkelt och bekvämt att välja 
cykeln 
Cykelresan måste planeras utifrån 
ett helhetsperspektiv. Det innebär 
att hela resan måste fungera, från 
det att cyklisten bestämmer sig för 
att resa och vill få reda på bästa 
vägen till att hen parkerar sin cykel 
vid målpunkten. Det ska vara enkelt 
och smidigt att komma fram till en 
målpunkt. 
 
Satsning på mervärdesåtgärder för 
cyklister innebär en satsning på oli-
ka typer av statushöjande åtgärder 
som gör stor skillnad för den som 
cyklar, såsom cykelpump, service, 
parkering och vägvisning.  

4. Välskötta cykelvägar året runt 
I Älmhult ska det finnas möjlighet 
till trafiksäker cykling året runt.  
Cykelnätet behöver hålla en hög 
standard på drift och underhåll vil-
ket ger cyklingen status och signale-
rar att cyklisterna prioriteras.  
 
Halkbekämpningen har störst 
betydelse för cyklisternas säker-
het men för framkomligheten har 
snöröjningen störst inverkan. Andra 
aspekter av drift och underhåll som 
påverkar framkomligheten och 
säkerheten för cyklister är rullgrus, 
glaskross och ojämn beläggning. 

5. En positiv cykelkultur 
För att få fler att välja cykel som 
transportmedel krävs satsningar 
på beteendepåverkande åtgärder. 
Det är ett kostnadseffektivt sätt att 
öka andelen cyklister som har visat 
sig ha stor effekt. Särskilt effektivt 
har det visat sig vara när det görs i 
samband med fysiska åtgärder.  
 
För att främja cyklingen och öka  
statusen för cykelfrågor ska kom- 
munikativa kampanjer och 
mark-nadsföring vara en självklar 
del av cykelplaneringen.  

6. Planera tidigt för cykeln 
För att skapa förutsättningar för 
ett attraktivt cykelnät krävs nytänk 
och mod att prova nya lösningar. 
Cykeln måste ges en naturlig plats 
redan i översikts- och detaljplane- 
ringen eftersom det är i dessa 
skeden som förutsättningarna kan 
påverkas för en lång tid framöver. 
Genom att planera för en tät och 
blandad bebyggelse med korta 
avstånd kan möjligheterna att cykla 
i Älmhult förbättras. Vid ny- och 
ombyggnationer ska cyklister och 
gående prioriteras högt i trafiken.
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Implementering  
Beslut om vilka av de föreslagna åtgärderna som ska 
genomföras tas årligen enligt gällande investerings- och 
budgetprocess. Plan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
2021-2025 är granskad 2020-03-03 av den tekniska 
nämnden. Då beslutades att tekniska förvaltningen 
ska jobba i enlighet med planen och att den revideras 
löpande. Planen är ett underlag för budget och bidrags-
ansökningar. Dokumentet är levande och förändringar 
kan ske löpande i takt med att förutsättningar för- 
ändras. Åtgärder längs det statliga vägnätet måste ske  
i samarbete med Trafikverket samt regionen för att 
säkra finansiering.  
 
Med cykelplanen som underlag behöver berörda för-
valtningar, i första hand tekniska förvaltningen samt 
kommunledningsförvaltningen, göra en årlig planering 
för genomförandet av olika åtgärder. Fortsatt samver-
kan med berörda förvaltningar och verksamheter inom 
kommunen är betydelsefull för att utvecklingen av 
såväl cykelinfrastrukturen som cykeltrafiken ska bli så 
optimal som möjligt.

 

Prioriteringar 
Avstånd och restid är faktorer som i störst utsträckning 
påverkar om cykeln väljs som transportmedel. För att 
få fler att cykla krävs därmed säkra cykelvägar med 
god standard och med hög framkomlighet och bekväm-
lighet. Se rutan nedan för viktiga kriterier vid framta-
gande av förslag på åtgärder. 
 

Kostnadseffektivitet  
Cykelplanen tar upp både fysiska och beteendepå- 
verkande förslag på åtgärder i syfte att kunna nå upp-
satta mål. Forskning har visat att cykelplaner får max-
imal effekt om en kombination av satsningar görs. Det 
innebär att nyttan per investerad krona blir större om 
nybyggnation av cykelvägar genomförs parallellt med 
informationskampanjer, utökad service och förbättrat 
underhåll.  

Fyrstegsprincipen, där de första åtgärderna är klassade 
som mer kostnadseffektiva än de senare:  
 
1. Tänk om – Påverka beteende och attityder med 
kampanjer, kartor och information.   
 
2. Optimera – Effektivisera användandet av befintlig 
infrastruktur med hjälp av skyltning, parkering samt 
drift- och underhåll av vägar, grönytor och belysning.  
 
3. Bygg om – Förbättra kvalitén på befintlig miljö  
genom mindre ombyggnadsåtgärder med cykelfält, 
hastighetssäkringar och passager samt koppla ihop 
befintliga cykelvägar.   
 
4. Bygg nytt – Skapa nya möjligheter för cyklister 
genom nyinvesteringar och större ombyggnationer 
såsom ny cykelväg eller planskildhet. 

Genomförande
Arbetet med cykelåtgärder i Älmhult måste prioriteras eftersom allt inte kan göras samtidigt. Under 
nästa avsnitt, ”Förslag till åtgärder”, ges förslag på prioriterade åtgärder som behövs för att nå mål 
och strategier. Nyttan per investerad krona blir störst om nybyggnation av cykelvägar genomförs 
parallellt med informationskampanjer, utökad service och förbättrat underhåll. 

FEM VIKTIGA KRITERIER VID BESLUT  
OM ÅTGÄRDER:

1. Potential antal användare 
Fokus på åtgärder där potentialen för flest cyklister  
är störst. 
 
2. Skolvägar
Fokus på åtgärder vid kommunens mest frekventa 
skolvägar. 

3. Koppla ihop
Saknade sträckor i befintligt cykelnät ska kopplas 
ihop. 

4. Trafiksäkerhet
Fokus på åtgärder där risken för olycka är störst 

5. Samordning
Fokus på åtgärder som görs i samband med andra 
projekt.
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Förslag till åtgärder 2021–2025
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Om åtgärdsförslagen och kostnader
Åtgärdsförslagen är framtagna för att nå de sex stra-
tegierna. Prioriteringar har gjorts enligt kriterierna på 
sid 18 (Hur får vi fler att cykla). Nyttan per investerad 
krona blir störst om nybyggnation av cykelvägar ge-
nomförs parallellt med informationskampanjer, utökad 
service och förbättrat underhåll. Åtgärderna beskrivs 
i respektive avsnitt och finns även sammanställda i 
handlingsplanen på nästa sida. I Bilaga 1, finns en mer 
detaljerad beskrivning av åtgärder i cykelnätet. Dessa 
åtgärder redovisas även på kartan på sid 30 och mar- 
keras där med en siffra. 

Förslagen på åtgärder i cykelinfrastrukturen uppgår till 
en kostnad på 40 miljoner. 70 procent av kostnaderna 
är åtgärder utanför centralorten.

I tabellerna under respektive avsnitt redovisas totala 
kostnader som är förknippade med de åtgärder som  

föreslås genomföras under planperioden. De kostnader  
som är presenterade är kostnadsuppskattningar beräk-
nade på schablonkostnader. Detta för att ge en indika-
tion på vad en åtgärd kan komma att kosta. Den fak- 
tiska kostnaden för en åtgärd utreds i projekteringen.

Genomförande
Beslut om vilka av de föreslagna åtgärderna som ska 
genomföras tas årligen enligt gällande investerings- och 
budgetprocess. Plan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
2021-2025, (Bilaga 1) är granskad av tekniska nämn-
den, 2020-03-03.

Åtgärder längs det statliga vägnätet måste ske i sam-
arbete med Trafikverket samt regionen för att säkra 
finansiering.

 Åtgärdsområden

 Åtgärder för förbättrad infrastruktur
-  Bygga ut och förbättra cykelnätet
-  Säkra korsningspunkter
-  Cykelparkeringar
-  Mervärdesåtgärder

 Åtgärder inom beteende och kommunikation

 Åtgärder för förbättrad drift och underhåll

Förslag till åtgärder 2021–2025

De åtgärder som behöver genomföras för att nå de sex olika strategierna kan sammanfattas i de tre  
åtgärdsområdena: Beteende och kommunikation, förbättrad drift- och underhåll samt förbättrad 
infrastruktur.
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Sammanställning av förslag till åtgärder samt kostnader 2021–2025 

Område Kostnad Åtgärd

Samtliga åtgärder Investering 39,83 Mkr 
Utökad drift 
0,243 Mkr/år

Åtgärder för förbättrad 
infrastruktur

Säkra korsningspunkter Investering 3,31 Mkr Öka säkerheten vid flera korsningspunkter

Införa cykelöverfarter

Bygga ut och förbättra 
cykelnätet

Investering 36,52 Mkr Bygga bort felande länkar

Förbättra och utveckla befintliga cykelstråk

Inventera cykelnätet var femte år

Beräkna genhets- och restidskvot vid planering

Bygga ut regionala cykelstråk

Cykelparkeringar Investering 1,35 Mkr Bygga fler säkra och attraktiva cykelparkeringar

Ta fram rutin för inventering av cykelparkeringars skick

Mervärdesåtgärder Investering 0,41 Mkr Införa en servicestation

Införa fler cykelpumpar

Uppdatera cykelkarta

Utreda behov av förvaring och laddning av cykelbatteri

Cykelvägvisning

Åtgärder för förbättrad 
drift och underhåll

Utökade drifts- 
kostnader 

0,243 Mkr/år

Införa kontinuerlig tillsyn och inspektion

Effektivisera vinterväghållningen

Förbättra start- och insatskriterier för snöröjning

Förbättrad skötsel barmarksförhållanden

Åtgärder inom beteende 
och kommunikation

Investering 1,1 Mkr Genomföra marknadsföringsinsatser

Arbeta för att fler ska gå och cykla till skolan

Öka samarbetet med företag, organisationer och andra intressegrupper 
kring cykelfrågor och cykelvänliga arbetsplatser. 

Kommunorganisationen: Förbättra och utveckla aspekter för en  
cykelvänlig arbetsplats 

Kommunorganisation: Uppdatera och kommunicera resepolicy
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Åtgärdsförslag
Förbättra cykelnätet 
Att bygga bort så kallade felande länkar och komplettera 
med nya stråk och kopplingar är av stor vikt. Även befint-
liga cykelstråk behöver förbättras och utvecklas för att 
öka säkerhet och framkomlighet. Separe- 
ring mot gående är en viktig aspekt där cykelflödena är 
stora och hastigheterna höga. Det är också viktigt att 
cykelbana och gångbana får tillräcklig bredd vid separe- 
ringen. Cykelnätet ska ha god belysning för att skapa  
säkerhet, trygghet och en god upplevelse. I avsnitt Utform- 
ningsprinciper, sid 37, beskrivs hur cykelnätet bör se ut 
för att skapa ett attraktivt cykelnät. Principerna utgår 
från GCM-handboken, SKL:s handbok för gång-, cykel- 
och mopedtrafik. Dessa riktlinjer ska uppfyllas där det 
är möjligt utifrån de lokala förutsättningarna. För när- 
mare beskrivning av åtgärderna se kartan på nästa sida 
och Bilaga 1/Åtgärdstabell. Kontinuerligt, helst vart 
femte år, behöver det befintliga cykelnätet inventeras 
för att kartlägga avbrott, felande länkar och andra bris-
ter.  

Naturlig plats i planeringen
Cykeln ska ha en naturlig plats och prioriteras högt re- 
dan i översikts- och detaljplaneringen. Kommunen ska 
arbeta in hur cykeln ska beaktas i nuvarande checklista 
för hållbara detaljplaner. Särskilt viktigt är att cykelvä-
gar inte upplevs som längre än motsvarande bilvägar.
 
Genhets- respektive restidskvoten för cykeltrafik bör 
alltid beräknas när nya områden planeras. Restidskvo- 
ten innebär tiden för att cykla mellan A och B dividerat 
med tiden att köra bil mellan A och B. För att cykeln ska  
kunna konkurrera med bilen bör inte restidskvoten vara 

över 1,5. Genhetskvot är cyklistens verkliga väg divide-
rat med fågelvägen. Denna kvot bör inte överstiga 1, 2512. 

Bygga ut regionala cykelstråk  
Regionala cykelstråk behöver utvecklas som knyter 
samman Älmhults centralort med kringliggande tät- 
ortorter. Prioriterade vägar för Älmhults kommun är: 
•  Diö-Möckeln (Totalt 23–32 mkr) 
•  Ryfors skola-Delary (Totalt 1,5 mkr) 
•  Badvägen-Sjöastadbygd (Totalt 2,7 mkr) 
 
De två översta sträckningarna finns redan med i den 
regionala strategin Cykla i Gröna Kronoberg och kom-
munen har lämnat in önskemål om att Badvägen-Sjöa- 
stadbygd ska läggas till i nästa revidering. 

 

12 I vissa fall kan 1,5 vara acceptabelt (GCM)
13 Kostnaden är baserad på BILAGA 1 . Plan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021 till 2025, tekniska förvaltningen, Rev 2: 2021-03-23.

Kostnader, Mkr
Bygga ut cykelnätet
36,52 Mkr

2021–2025

Nyanläggning 31,3713

Förbättring 5,1513

Bygga ut och förbättra cykelnätet 

För att fler ska vilja cykla och för att det ska vara attraktivt för alla i Älmhult att cykla är det viktigt att  
staden erbjuder ett cykelnät som är gent, trafiksäkert och sammanhängande. För att göra Älmhult 
mer tillgängligt och framkomligt för cyklister behöver cykelnätet förbättras och byggas ut. Nätet 
behöver anpassas efter nya typer av cyklar som går både fortare (elcyklar) och är bredare (lådcyklar). 

Separerade cykelvägar i Älmhults centrum. Östra Esplanaden, Prinsgatan och Södra Esplanaden.

Utvecklingspotential rekreationscykelstråk 
Kommunen behöver arbeta aktivt för att utveckla 
nya möjligheter för rekreationscykling. En ökad 
vardagscykling medför att fler vill rekreationscykla 
och det finns stora möjligheter för ökad turismcyk-
ling i Kronobergs län. För Älmhults del finns det 
exempelvis en möjlighet att bidra i arbetet med att 
rusta upp en banvall (cirka 55 km) till en cykelled 
mellan Älmhults och Kristianstad. Genom att sedan 
koppla på cykelleden på syd-ostleden, 270 km 
mellan Växjö och Simrishamn, skulle detta kunna 
möjliggöra cykling från Älmhult ända till Österlen. 
Se Bilaga 5 för karta med rekreationscykelstråk.

Möjligheten att bygga nya cykelvägar, skylta upp be- 
fintliga samt medverka i kommunöverskridande sam- 
arbete om längre cykelleder är ett arbete som kräver mer  
utredning. Det finns i dagsläget inte någon plan för prio- 
riteringar, kostnadsberäkning eller avsatta medel.

Det finns flera felande länkar i Älmhults cykelnät, det  
vill säga platser där cyklisterna upplever avbrott och  
där det är otydligt hur cykelvägen går. Ett antal gång-  
och cykelvägar i Älmhult är underdimensionerade och 
många saknar separering mellan gående och cyklister. 
 
Läs mer om nuläget i Bilaga 6.
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Åtgärdsförslag
Öka säkerheten
Säkerheten behöver ökas vid flera korsningspunkter. 
Säkra korsningspunkter med biltrafik kräver låga for-
donshastigheter, god sikt och lättbegriplig reglering. 
De korsningar som ligger längs prioriterade cykelvägar 
med högst flöde av cyklister bör vara de korsningar 
där investeringar prioriteras. Vid dessa korsnings-
punkter bör skapas en fysisk utformning som minskar 
biltrafikens hastighet till 30 km/h. Det är också extra 
viktigt att belysningen bidrar till att skapa en säker 
korsningspunkt. Cyklisternas framkomlighet ska prio-
riteras.

Införa cykelöverfarter
Cykelöverfarter vid lämpliga korsningar behöver in-
föras. Cykelöverfarter fungerar som övergångsställen, 
fast för cyklar, se utformningsprinciper sid 37 för defi-
nitioner. 

För en närmare beskrivning av åtgärderna se karta  
sid 25 och Bilaga 1.

11 Kostnaden är baserad på BILAGA 1: Plan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021 till 2025, tekniska förvaltningen, Rev 2: 2021-03-23.

Säkra korsningspunkter
Korsningspunkter med motortrafik innebär risker för cyklister. Genom att erbjuda säkra passager 
minskar olycksrisken eftersom bilister tvingas till en låg hastighet och både cyklister och bilister  
behöver vidta försiktighet. Det ska vara lätt att känna igen sig och alla trafikanter ska förstå vilka 
regler som gäller i korsningspunkter. En tydlig och konsekvent utformning är därför viktig. Det 
finns studier som visar att ju fler cyklister desto lägre relativ risk för olyckor. I korsningar blir bilister 
mer uppmärksamma på cyklister om de färdas i grupp. 

Korsningspunkter i behov av trafiksäkerhetsåtgärder. Köpmangatan/Eriksgatan, Bäckgatan/Kyrkogatan och Ljungbyvägen/Idrottsgatan

Kostnader, Mkr
Säkra korsningspunkter
3,31 mkr

2021–2025

Korsningspunkter 3,3111

Cykelöverfart i Växjö

Flera av Älmhults korsningspunkter är inte hastighets-
säkrade och flera behöver ses över.  
 
Läs mer om nuläget i Bilaga 6.



19

Åtgärdsförslag
Fler parkeringar
Fler säkra och attraktiva cykelparkeringar bör anläg-
gas. Viktiga aspekter vid utformning av en bra cykel-
parkering är väderskydd, belysning samt ramlåsning 
men även att kapaciteten på lediga cykelparkeringar är 
tillräcklig samt att den upplevs vårdad och trygg. Vid 
anläggandet av nya cykelparkeringar eller upprustning 
av befintliga ska ambitionsnivån alltid vara hög. Typ 
av cykelparkering och hur nära de måste ligga själva 
målpunkten beror på vilken typ av målpunkt det är 
och hur länge cykeln ska förvaras i stället. Väl utfor-
made cykelparkeringar i kollektivtrafiknära lägen, i 
centrum samt vid kommunala anläggningar är priorite-
rade. Älmhults tätorts viktigaste målpunkt är Älmhults 
station, både den västra och östra sidan. 

I anslutning till cykelparkeringar vid järnvägsstationen 
bör även andra lösningar utredas exempelvis möjlighe-
ten att parkera mer platskrävande cyklar samt behovet 
av ett cykelgarage. Behov behöver utredas under plan-
perioden.

Effektiv skötsel
Vid Älmhults järnvägsstation görs årligen en genom-
gång av parkerade cyklar med syfte att rensa bort 
övergivna cyklar. Denna rutin behöver utökas för att 
även gälla andra platser för cykelparkeringar. Kommu-
nen behöver också inventera cykelparkeringarnas skick 
i samband med detta för att ständigt säkra cykelställ i 
gott skick. 

Ambitionsnivå
Kommunens ambitionsnivå för cykelparkeringar vid 
nyanläggning samt förbättringar i befintlig miljö enligt 
GCM-handboken14: 
• Avståndet till målpunkten bör inte överstiga 25  
 meter (vid långtidsparkeringar kan ett längre  
 avstånd accepteras). 
• Ramlåsbara cykelställ bör finnas. Hur många och  
 aktuell placering avgörs från fall till fall. 
• Avståndet mellan cykelställen bör inte understiga  
 0,7 meter i c/c- avstånd. 
• Parkeringen ska vara väl belyst. 
• Ett minimum av 25 procent av parkeringar vid  
 viktiga målpunkter ska vara väderskyddade

Antal cykelparkeringar vid målpunkter ska följa kom-
munens parkeringsnorm (KS 2018-09-14). I denna 
finns reglerat antalet cykelställ som bör finnas i anslut-
ning till olika verksamheter.  Parkeringsnormen ska 
följas vid nya bygglovs- och planärenden men även 
som riktlinje för befintliga verksamheter. Se tabell på  
nästa sida. 

 
14 GCM-handbok: utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus. Trafikverket och SKR.

Cykelparkering

Varje cykelresa startar och slutar med en parkerad cykel. Cykelparkeringar är således en viktig del 
av cykelinfrastrukturen och betydelsefull för att hela cykelresan ska bli en positiv upplevelse. Att 
kunna parkera säkert, tryggt, enkelt och nära målpunkter, närmare än motsvarande bilparkering,  
är viktigt för att cykeln ska upplevas som ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Målpunkter är 
kollektivtrafikhållplatser, arbetsplatser, skolor, fritidsanläggningar, butiker och service.  
 
Viktiga aspekter vid utformning av en bra cykelparkering är väderskydd, belysning samt ramlåsning 
men även att kapaciteten på lediga cykelparkeringar är tillräcklig samt att den upplevs vårdad och 
trygg. I takt med att nya typer av cyklar såsom elcyklar och de mer platskrävande lådcyklarna blir 
allt vanligare i samhället behöver även dessa tas hänsyn till vid utformning av nya cykelparkeringar. 

Vid de flesta lokala målpunkterna i Älmhult finns idag 
cykelparkeringar men antalet platser är inte alltid 
tillräckliga och standarden på befintliga parkeringar 
varierar. 

Läs mer om nuläget i Bilaga 6.
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Verksamhet Älmhults centrum Övriga Älmhult

Flerbostadshus Cirka 1,8 cykelplatser per lägenhet (om 
varje lägenhet är 70 kvm)*

Cirka 1,4 cykelplatser per lägenhet 
(om varje lägenhet är 70 kvm)*

Kontor 0,2 cykelplatser per anställd (om 40 
anställda per 1000 kvm Ljus BTA)*

0,15 cykelplatser per anställd (om 40 
anställda per 1000 kvm Ljus BTA)*

Förskola 2 cykelplatser per förskola (om förskolan 
är cirka 500 kvm Ljus BTA)*

1,5 cykelplatser per förskola (om förskolan 
är cirka 500 kvm Ljus BTA)*

Skolor 50 platser/100 elever 30 platser/100 elever

Gymnasium 70 platser/100 elever 50 platser/100 elever
*Egentlig norm baseras på Ljus bruttoarea, för mer info se parkeringsnorm för Älmhults kommun.

Några viktiga cykeltal enligt Älmhults kommuns parkeringsnorm:

Kostnader, Mkr 
Cykelparkeringar
1,35 Mkr (kostnadsförslaget är baserat på behovet under en 5-årsperiod)

Förbättring av befintliga parkeringar vid kommunala 
fastigheter*

1

Förbättrad parkering i  
anslutning till stationen (tak, belysning)

0,35

Cykelgarage i anslutning till stationen Utreda kostnader och behov
* Belysning, ram lås, utökning av kapacitet samt väderskydd). Baserat på inventering (feb 2020) av cykelparkeringar och kommunens 
p-norm. Se bilaga 4. 200 000 kr årligen ger ett snitt på cirka 100 nya väl utformade cykelställ årligen alternativt upprustning av befintliga.

Cykelparkering under tak i Höör            Cykelparkering med ramlås                       Ny cykelparkering vid stationen

Identifierat 
behov som ej 
är tidsatt eller 

finansierat.
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Åtgärdsförslag

Service 
Cykelpumpar på strategiska platser ger en viktig service 
till cyklisterna. Det finns idag en pump utplacerad på 
Stortorget i Älmhult. Utsättning av nya pumpar ska ske 
i samband med ombyggnader. Enklare servicestation 
med möjlighet att mecka, pumpa och tvätta sin cykel 
ger bra service till cyklisterna och bidrar till marknads-
föring av cykeln som transportmedel. En servicestation 
bör införas under planperioden.

En viktig del i servicen för cyklister är tillgången till 
information. En cykelkarta bör tas fram för att visa 
cykelvägar både inom och utanför centralorten.  Även 
cykelparkeringar och eventuella cykelservicestationer, 
såsom cykelpumpar, ska redovisas i en sådan karta. 

I anslutning till cykelparkeringar vid järnvägsstationen 
bör även möjligheten att ladda och förvara cykelbatte-
rier utredas under planperioden.

Vägvisning 
En tydlig och lättförståelig cykelvägvisning är viktig för 
orienterbarheten. Om det är enkelt att hitta och ta sig 
fram som cyklist upplevs cykling ofta som ett smidigt 

och snabbt sätt att ta sig fram. Vägvisningen markerar 
cyklisternas plats i trafiksystemet och visar att kommu-
nen prioriterar cykeln. Behoven av cykelvägvisning till 
målpunkter inom tätorten bör utredas. 

Då kommunen idag har flera cykelleder utanför tätor-
ten som är oskyltade bör dessa prioriteras. En fysisk 
vägvisning skulle kunna komplettera kommunens 
cykla- och vandrabroschyr för samtliga rundor. Detta 
skapar en tydligare upplevelse och samtidigt en påmin-
nelse till bilister om möjligheter till rekreationscykling. 
Se bilaga 5 för Karta med rekreationscykelstråk 

Kostnader
Mervärdesåtgärder
0,41 Mkr (kostnadsförslaget är baserat  
på behovet under en 5-årsperiod)

Servicestation 300 000 kr 

Cykelpumpar 40 000 kr

Skylta fem cykelleder 50 000 kr

Cykelkarta 20 000 kr

Mervärdesåtgärder

Utöver god infrastruktur med bra cykelvägar, parkeringar och passager behövs även de extra 
detaljerna som gör cykling mer attraktivt, så kallade mervärdesåtgärder. Det handlar om åtgärder 
för ökad framkomlighet, bekvämlighet och service för cyklisterna.

Identifierat 
behov som ej 
är tidsatt eller 

finansierat.
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Nuläge: Beläggning 
Brister i beläggning har stor inverkan på trafiksäkerheten och 
därför är det viktigt att akuta problem som större hål eller 
sprickbildningar åtgärdas omgående. Idag finns möjlighet 
för invånare att rapportera in brister kring cykelnätet genom 
systemet Infracontrol.

Åtgärder för förbättrad drift och underhåll

Kvalitén på cykelvägnätet och den löpande driften har stor betydelse för upplevelsen av cyklandet. En  
väl omhändertagen cykelinfrastruktur ger cyklingen status och signalerar att cyklisterna prioriteras.  
Studier visar att väl underhållna cykelvägar kan bidra till ett ökat antal cyklister. Högst prioritet har  
de cykelstråk som leder till kommunens skolor, förskolor, servicehus, centrum och stationen. Cyk-
lister är känsligare än bilister för ojämn beläggning och halt underlag och en stor del av cyklister nas  
singelolyckor kan kopplas till drift och underhåll. Aspekter som påverkar framkomligheten och  
säkerheten för cyklister är snöröjning, halkbekämpning, rullgrus, löv, glaskross och ojämn beläggning. 

Vinterväghållning
Att ha en fungerade vinterväghållning är av stor vikt för att möjliggöra cykling under hela året. För att cyklister ska 
känna sig prioriterade i trafiken behöver förändringar ske i de definierade kriterierna för vinterväghållning. 

Nuläge: Tillsyn och inspektion 
I dagsläget finns ingen rutinmässig rondering av gång- och  
cykelvägsnätet utan synpunkter inkommer och åtgärdas då  
felanmälningar inkommer. 

Framtid: Tillsyn 
Genom att i egen regi årligen inventera cykel- 
nätet ges bättre förutsättningar att förebygga 
inkomna fel och synpunkter. Kostnad: 8 000 
kronor årligen.

Framtid: Beläggning 
En tydlig andel av investeringarna i ny 
beläggning bör avsättas till cykelvägnätet. 

Nuläge: Snöröjning 
De kriterier som kommunen i dagsläget arbetar 
efter är att det som är definierat som huvud- 
gång- och cykelnät snöröjs när snödjupet 
uppnått fyra centimeter under förutsättning att 
det har slutat snöa. Från att beställning är gjord 
ska plogning vara igång inom 1½ timme och 
vara utfört inom åtta timmar. Plogning av det 
övriga gång- och cykelvägnätet påbörjas när 
huvudcykelnätet är färdigt och ska vara plogat 
inom elva timmar efter beställning.

Om halkan förväntas vara mer än 24 timmar 
utförs halkbekämpning. Från att beställningen 
är gjord ska huvudgång- och cykelnätet vara 
halkbekämpat inom åtta timmar. På övrigt  
gång- och ctykelnät ska halkbekämpning vara 
utfört inom elva timmar.

Framtid: Vinterväghållning potential till förbättring 
För att höja dessa kriterier och skapa bättre möjligheter för 
vintercykling behöver dagens kriterier förändras. För att  
skärpa kraven krävs att jourstyrkan utökas. En extra jour- 
resurs skulle innebära att: Snöröjning på det prioriterade 
gång- och cykelnätet kan påbörjas vid fyra centimeters 
snöfall även under pågående snöfall och att utförandetiden 
kan ändras från åtta timmar till fyra timmar. Jourresursen 
kan därefter börja om samma runda och således hålla en  
mycket god standard på huvudcykelnätet alternativt fort- 
sätta med halkbekämpning vilket hade sänkt utförandetiden 
på halkbekämpning från åtta timmar till fyra timmar på det 
prioriterade gång- och cykelvägnätet.  
 
Kostnad 200 000 kronor årligen

Tillsyn och inspektion
För att skapa ett förebyggande och systematiskt arbete kring drift och underhåll är kontinuerlig tillsyn och inspektion 
av cykelvägnätet avgörande. 

Åtgärdsförslag
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Utökade driftskostnader 
0,243 kr/år

Förbättrad vinterväghållning 200 000 kr/år 

Sopning under vår och sommar 35 000 kr/år

Utökad tillsyn 8 000 kr/ år

Nuläge: Sopning av grus
För att minska singelolyckorna och öka cyklisternas 
komfort är sandupptagningen på våren viktig. I nu- 
läget sopas kommunen områdesvis vilket innebär att 
gång- och cykelvägnätet sopas samtidigt som övriga  
vägnätet i ett område. Alla områden ska vara färdig- 
sopade till 15 maj under normala förutsättningar, vid 
vinterväglag sent in på säsongen kan färdig- 
ställandetiden påverkas. 

Sopning under sommarsäsong, nuläge 
I dagsläget utförs ingen rutinmässig sopning under 
barmarksäsong, detta utförs vid behov eller vid 
eventuella felanmälningar om att en sträcka behöver 
sopas exempelvis efter hård blåst.

Framtid: Sopning av grus, potential 
Genom att prioritera gång- och cykelvägnätet för 
sopning kan sopningen på gång- och cykelvägnätet 
färdigställas tidigare, detta medför dock en ökad 
kostnad då det är effektivare att sopa områdesvis  
som idag. Kostnad 10 000 kronor 

Framtid: Sopning under sommarsäsong 
Genom att addera tre sopningar under barmars- 
säsong skapas renare cykelvägar utan att grenar  
och annat försämrar den upplevda framkomlig- 
heten. Kostnad 25 000 kronor

Sommarväghållning

Identifierat 
behov som ej 
är tidsatt eller 

finansierat.
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Åtgärdsförslag

Uppmuntransåtgärder
Kampanjer och marknadsföringsinsatser är viktiga delar 
för att få fler att cykla. För att få ett större genomslag 
är det viktigt att synas och att ständigt påminnas om 
cykling. Kommunen ska genomföra olika marknadsfö-
ringsinsatser såsom tävlingar, uppmuntranskampanjer, 
information om genomförda åtgärder i cykelvägnätet 
och information till nyinflyttade.

Fokus på barn
Barn är en särskilt viktig grupp att arbeta med eftersom 
deras resande påverkar hela hushållet. Om de uppmunt- 
ras till att cykla ger det även goda vanor som de tar med 
sig när de blir vuxna. Trafiksituationen kring många av  
Älmhults skolor är både stressad och osäker vilket främst 
beror på att föräldrar skjutsar sina barn i bil till skolan.

Kommunen behöver arbeta med att förbättra trafik- 
miljön kring skolorna och att få fler att gå och cykla  
till skolan, genom exempelvis ”cykla till skolan” – 
kampanjer, tävlingar, skolreseplaner eller andra projekt 
som leder till fler aktiva skoltransporter.

I Sverige är det endast 12 procent av flickorna och 17 
procent av pojkarna som rör sig de rekommenderade 
60 minuterna om dagen. Cykling kan fungera som en 
enkel metod för att skapa mer rörelse i vardagen.

Företag och organisationer 
Arbetsgivare spelar en viktig roll i det beteendepåverkande 
arbetet. Gratis bilparkeringsmöjligheter och tillgången av 
bra cykelparkeringar och cykelgarage är bara några av 
de aspekter som påverkar anställdas val av färdmedel. 

Kommunen behöver öka samarbetet med företag, orga-
nisationer och andra intressegrupper kring cykelfrågor 
och cykelvänliga arbetsplatser. Glöm inte tjänsteresorna.

Förebild som arbetsgivare
Då Älmhults kommun är en av kommunens största arbets- 
givare har kommunorganisationen en stor möjlighet att 
föregå med gott exempel som arbetsgivare och på olika 
sätt stimulera till cykling, dels för resor i tjänsten dels 
för resor till och från arbetet. Kommunen behöver ta ett 
helhetsgrepp och förbättra och utveckla aspekter för en 
cykelvänlig arbetsplats, exempel fler tjänstecyklar, dusch-
möjligheter, förmånscyklar, cykelaktiviteter, uppmuntran 
och cykelservice är några viktiga aspekter. 

Felanmälan och synpunkter 
Kommunen ska fortsätta med befintliga system för så-
väl felanmälan som synpunktshantering. Genom felan-
mälan kan invånare anmäla brådskande felanmälningar 
så som hål i asfalten, glas på vägbanan eller bristande 
vinterunderhåll. Synpunkter lämnas på kommunens 
hemsida. För att hitta rätt åtgärder kan man använda 
sig av de många engagerade och kunniga medborgare 
som finns, genom till exempel fokusgrupper.

För att underlätta kommunikationsflödet finns det an-
ledning att även titta på nya lösningar. Sociala medier, 
mobilapplikationer och digitala kartor är exempel på 
hjälpmedel som kan underlätta informationsutbytet.
 

Kostnader, Mkr 
Beteende och kommunikation: 
1,1 Mkr (kostnadsförslaget är baserat på behovet under 
 en 5-årsperiod)

Beteendepåverkan 1 

Förebild som arbetsgivare 0,1

Åtgärder inom beteende och kommunikation  
För att uppnå målet om en ökad cykelanvändning i Älmhult krävs inte endast fysiska åtgärder 
såsom infrastruktur, utan även påverkansåtgärder för att åstadkomma en attityd- och beteende- 
förändring. Marknadsföring och kommunikation är ett kostnadseffektivt sätt att öka andelen  
cyklister som har visat sig ha stor effekt. Särskilt effektivt har det visat sig vara när det görs i 
samband med fysiska åtgärder.  
 
Att få någon att ändra sitt beteende kräver ett brett angreppssätt med många insatser av olika  
karaktär. Människor är olika benägna till förändring, och olika målgrupper kräver olika åtgärder. 
Alla människor motiverar alltid sitt val av transportsätt. Därför är det viktigt att kommunen inte 
kommer med ”pekpinnar” om att ett visst val av transportsätt är bättre eller sämre än något annat, 
utan man bör istället komma med erbjudanden om att få prova att göra något annorlunda.

Identifierat 
behov som ej 
är tidsatt eller 

finansierat.
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BILAGA 1: Åtgärdstabell cykelnät
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De åtgärdertyper som föreslås i cykelvägnätet är an-
tingen förbättring, nyanläggning eller korsningspunkter. 
Förbättringsåtgärder innebär framför allt breddning 
av befintlig cykelväg men det kan även innebära andra 
åtgärder såsom förbättringar av cykelpassager om dessa 
ingår i en längre sträcka. Syftet är att förbättra trafik-
säkerhet och framkomlighet. Nyanläggningssåtgärder 
föreslås på sträckor där det idag saknas separerad 
cykelförbindelse. 

Åtgärdstyp korsningspunkt innebär ombyggnad av 
osäkra korsningar till säkra passager med god fram-

komlighet. Det kan handla om upphöjda överfarter/ 
passager, hastighetssäkring av biltrafik, avsmalningar 
av olika slag, förbättrad belysning, refuger och gupp.

Kostnaderna för samtliga åtgärdsförslag är beräknade 
efter schablonvärden och är således grova uppskatt-
ningar. 

Åtgärderna nedan är en sammanställning av: Plan för 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021 till 2025, tekniska 
förvaltningen, Rev 2: 2021-02-02.

Nr. 
på 
karta

Plats/objekt Väghål-
lare

Åtgärds-
typ

Kommentar Längd m 
(cirka)

Kostnad (kr) Prio 
(1-3)

1 Grusväg genom 
Paradiset

Kommu-
nen

Nyanlägg-
ning

Det saknas 165 meter för att knyta ihop 
Ljungbyvägen och gång- och cykelvägen 
som löper genom Paradiset. Genom att 
knyta ihop dessa slipper cyklister färdas 
i blandtrafik.

160 340 000 1

2 Ljungbyvägens 
korsningspunkter

Kommu-
nen

Korsnings-
punkt

Förbättra trafiksäkerhet  1 700 000 1

3 Eriksgatan/Kvarn-
gatan

Kommu-
nen

Nyanlägg-
ning

Anläggning av cykelväg längst Eriksga-
tan för att knyta ihop Köpmantunneln 
med Linnéskolan.

300 800 000 1

4 Norregårdsgatan 
samt korsnings-
punkt Norregårds- 
gatan/Delaryvägen

Kommu-
nen

Förbätt-
ring

Förbättring framkomlighet och säker- 
het. Bredda befintling gång- och cykel- 
väg. Förbättra korsningspunkten Norre-
gårdsgatan/Delaryvägen.

 2 500 000 1

5 Delary- Ryfors 
skola

Trafik- 
verket

Nyanlägg-
ning

Anläggande av cirka 450 meter lång 
gång- och cykelväg vid Lillån väster om 
Delary. GC-väg ansluter därefter till 
befintlig enskild väg som leder fram till 
Ryfors skolan. 

450 1 500 000 1

6 Stenhuggarevägen Kommu-
nen

Korsnings-
punkt

Korsningspunkten bör hastighetssäkras 
och prioritet bör ligga hos de oskyddade 
trafikanterna. Ev. cykelöverfart.

 155 000 1

7 Svanabodavägen Kommu-
nen

Korsnings-
punkt

Korsningspunkten bör hastighetssäkras 
och prioritet bör ligga hos de oskyddade 
trafikanterna. Ev. cykelöverfart.

 155 000 1

8 Älmhult-Diö Trafik- 
verket

Nyanlägg-
ning

Etapp 1. En ny cykelväg anläggs mellan 
Solviksvägen i Älmhult och den enskilda 
vägen mot Borshult (vid bron över 
stambanan). 

2 500 Uppskattad 
kostnad 
7–9 miljo-
ner. 

1

9 Skolgatan (Dan-
skavägen-Östra 
Björkgatan)

Kommu-
nen

Förbätt-
ring

Förbättrad framkomlighet. Se över hela 
vägsektionen, ny beläggning, förbättring 
för träden. 

500 1 850 000 2

10 Östra Björkgatan Kommu-
nen

Förbätt-
ring

Trafiksäkerhetsåtgärder (cykling i 
blandtrafik). I dagsläget en rörig trafik-
lösning med lämnande föräldrar/gående 
och cyklister på samma yta i anslutning 
till Gemöskolan, förbättringsbehov.

60 300 000 2

11 Bäckgatan/Kyrko-
gatan 

Kommu-
nen

Korsnings-
punkt

Förbättra trafiksäkerhet  800 000 3

12 Köpmangatan/ 
Eriksgatan

Kommu-
nen

Korsnings-
punkt

Förbättra trafiksäkerhet  500 000 3

13 Badvägen-Sjöa- 
stadbygd

Trafik- 
verket

Nyanlägg-
ning

Separerad cykelbana utmed Ljungby-
vägen mellan Badvägen och infarten till 
Sjöastadbygd. Finansiering bör ske av 
Trafikverket. Eventuell medfinansiering 
kan ske av Älmhults kommun.  

600 2 700 000 3
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Nr.  
på 
karta

Plats/objekt Väghål-
lare

Åtgärds-
typ

Kommentar Längd m 
(cirka)

Kostnad (kr) Prio 
(1-3)

14 Västra Ringvägen Kommu-
nen

Förbätt-
ring

Cykelvägarna på båda sidorna av Västra 
Ringvägens byggs upp där de korsar 
villagator för att skapa en samman- 
hängande cykelväg i samma nivå. 

500 000 2

 15 Cykelväg öster om 
järnvägen, mellan 
Linnéskolan och 
cykelbro över Elme-
vägen

Kommu-
nen

Nybygg-
nation

Anläggning av cykelväg längst med 
järnvägen. Cykelväg och belysning.

420 1 030 000 3

 16 Älmhult-Diö Trafik- 
verket

Nybygg-
nad 

Etapp 2. En ny cykelväg anläggs mellan 
Enskilda vägen mot Borshult (vid bron 
över stambanan) – Stenbrohults kyrka. 

2 400 Uppskattad 
kostnad 7 
miljoner. 

3

 17 Älmhult-Diö Trafik- 
verket

Ny-
byggnad 
regional

Etapp 3. En ny cykelväg anläggs mellan 
Möckelsnäsvägen vid Stenbrohults kyrka 
till befintlig cykelväg i Diö. Sträckan är 
2,4 km.

2 400 Uppskattad 
kostnad 9 
miljoner. 

3

 18 Korsningspunkt 
Ljungbyvägen/ 
Norra Ringvägen 

Kommu-
nen

Korsnings-
punkt

Förändra korsningspunktens utform-
ning för att leda in trafik på den nya 
ringleden, Norra Ringvägen, och således 
avlasta Ljungbyvägen. 

Ingår i Norra 
Ringvägens 
förlängning

2

 19 Norra Ringvägen 
-Väg 120

Kommu-
nen

Nyanlägg-
ning

Ny cykelväg anläggs i anslutning till 
Norra Ringvägens förlängning.

 Ingår i  
exploatering

 

 20 Väg 120-Enskild 
väg till Svanaboda

Kommu-
nen

Nyanlägg-
ning

Ny cykelväg anläggs för att knyta ihop 
Norra Ringvägen och Svanabodavägen.

Ingår i  
exploatering

 21 Norra Ringvägen 
-Delaryvägen

Kommu-
nen 

Nyanlägg-
ning

Ny cykelväg anläggs för att skapa en 
länk mellan Venaområdet och Älmhults 
centrala delar.

Ingår i  
exploatering

 22 Handelsvägen 
(Stenhuggarevägen - 
Danskavägen)

Kommu-
nen

Nyanlägg-
ning

Ny cykelväg anläggs i samband med 
byggnation av Furulund.

 Ingår i  
exploatering

 

 23 Handelsvägen -  
befintlig tunnel 
under väg 23

Kommu-
nen

Nyanlägg-
ning

Cykelväg anläggs för att skapa en kopp-
ling till befintlig tunnel under väg 23.

Ingår i  
exploatering

24 Danskavägen (Han-
delsvägen-Infart 
golfbanan)

Kommu-
nen

Nyanlägg-
ning

Cykelväg anläggs för att möjliggöra 
cykling till golfbanan.

Ingår i  
exploatering

25 Korsningspunkt 
Vallgatan, Rosen- 
gatan, Bäckgatan

Kommu-
nen

Korsnings-
punkt

Se över korsningspunkt för att öka 
trafiksäkerheten.

 Ingår i  
exploatering

 

Övriga orter: Synpunkter från boende i övriga tätorter än Älmhult berör oftast behovet av en länk in till Älmhults tätort. 
Åtgärder inom övriga tätorter kan troligtvis genomföras inom raminvesteringsbudgeten. Om större behov i övriga tätorter 
skulle framkomma kommer dessa åtgärder plockas in i planen.

Identifierade behov i nuläget

Växjövägen/Linné-
vägen

Trafik- 
verket

Korsning-
punkt

Förbättra trafiksäkerhet. Dialog förs 
med Trafikverket.

Ej beräknad 2

Cykelväg österut Kommu- 
nen

Nyanlägg-
ning

Utreda passage över/under väg 23 för 
oskyddade trafikanter, såväl befintlig 
lösning som nya möjligheter. Se över 
viktiga målpunkter öster om väg 23.

Ej beräknad 2

Cykelväg Älmhult - 
Delary

Trafik- 
verket

Nyanlägg-
ning

Utreda möjligheter att koppla ihop 
enskilda vägar.

Ej beräknad 3

Växjövägen/Berg-
kvistavägen, Liatorp

Kommu-
nen

Förbätt-
ring

Korsningen behöver förtydligas och 
utformningen ses över för att skapa en 
tydlighet, förhindra höga hastigheter 
och skapa ner fokus på de oskyddade 
trafikanterna.

Ej beräknad 2
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BILAGA 2: Vision för utbyggnad av cykelnätet efter 2025



BILAG
A

 3: Å
tgärdskarta för regionalt cykelnät i Ä

lm
hults kom

m
un

N
um

rerade åtgärder ingår i åtgärdsplan 2021–2025, se Bilaga 1 för m
er inform

ation

6

8 16

17

13

U
tbyggnadsbehov

Å
tgärd enligt åtgärdstabell 2021-2025

1
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BILAGA 4: Cykelparkering – Inventering och behov
Inventering cykelparkeringar vid samhällsfastigheter och stationen. Inventeringen är gjord våren 2020 med enkät 
till verksamheterna. Behoven har jämförts med kommunens parkeringsnorm för cykelparkeringar. Resultatet kom-
mer att användas som ett underlag vid åtgärder.

Förbättringsbehov

Samhällsfastigheter* Fler parkeringar Väderskydd Belysning

Blohmé/bibliotek

Bäckgatan

Kommunhuset x x

Liatorps brandstation

Blåljushuset x x

Stationshuset x x x

Haganässkolan x x

Gemöskolan x x

Hallaryd

Klöxhultsskolan x x x

Linneskolan x x

Pjätteryd

Elmeskolan x x

Almgården

Ekebo

Nicklagården x

Violen x

Haga förskola x

Solrosen x

Montessori x

Liljebacken

Liatorp förskola

Norregård x

Tornet

Vitsippan

Arnebo
*Endast verksamheter som svarat på enkäten



Här nedan är två kartor som gestaltar utbudet av  
cykelrundor för rekreation och turism. I den övre 
kartan ser man rundornas utbredning över kommu-
nens geografi. Den blå pilen är en möjlig koppling att 
utveckla ner till Immeln för att sedan kunna ansluta  
till den nationella cykelleden Sydostleden i Kristian- 
stad. Den undre kartan är den översikt som finns  

med i broschyren ”Cykla och vandra i Älmhults kom-
mun”. Blå nummer 1 (Råshultsrundan) och 17 (Röm-
ningen runt) är de rundor som idag är skyltade. Resten 
navigeras idag med hjälp av en karta i broschyren men 
önskemål om att samtliga skulle skyltas upp har fram-
förts från en del turister. 

BILAGA 5: Karta med rekreationscykelstråk

Skala 1:190000 2020-05-18

14

15 16

17

18

CYKLA, VANDRA ELLER KOMBINERA?

2. Kulturreservatet Linnés Råshult, sidan 8
4. Östra Tångarne naturreservat, sidan 12
5. Höö naturreservat, sidan 13
6. Taxås naturreservat, sidan 14
7. Kronans naturreservat, sidan 15

 11. Vakö myr naturreservat, sidan 22
 12. Siggaboda naturreservat och Stensjöäng, sidan 23
 15. På gårdagens stigar Gustavsfors, sidan 28
 16. På gårdagens stigar Sjöastadbygd, sidan 29

19

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

1. Råshultsrundan, sidan 6
3. I Linnés hembygd, sidan 10
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Cykling idag i Älmhults kommun
Trafikverkets resvaneundersökning3 i sydöstra Sverige, 
Blekinge, Småland och Öland från 2012 visar att 
cykeln står för cirka 16 procent av det totala resandet i 
Älmhults kommun. 

Resvaneundersökningen visar även följande resultat:
• De flesta dagliga resor sker med bil, 70 procent  
 reser i bil, ensam eller med passagerare. 
• Nio av tio hushåll (93 procent) i Älmhult har till- 
 gång till en cykel. 
• Till arbetet väljer de allra flesta bil, även på korta  
 resor.
• Hälften (47 procent) av alla resor upp till fem kilo- 
 meter sker med bil, och 31 procent med cykel  
• Vid arbetsresor upp till en mil (5–10 km) sker  
 100 procent med bil.

 3 https://rfkl.se/documents/rapporter/Trafik%20och%20infrastruktur/Resvaneunders%C3%B6kning%20Sm%C3%A5land%20Blekinge%20
2012%20Slutrapport.pdf

BILAGA 6: Dagens situation

Det finns en stor potential för ökad cykling i Älmhult. 16 
procent av alla resor sker idag med cykel och 30 procent 
av invånarna vill minska på bilåkandet. Majoriteten 
av centralortens invånare bor inom 10 minuters cykel-

resa till centrum, vilket också är goda förutsättningar. 
Cykelnätet är väl utbyggt men det finns möjligheter till 
förbättring både när det gäller utformning, drift och 
underhåll samt service och parkeringar längs cykelnätet.

Till fots 11 %

Bil, samåker 12 %

Bil, ensam 57 %

Buss 2 %

Tåg 2 %
Cykel 16 %

Resornas fördelning (antal resor) mellan olika 
färdsätt i Älmhults kommun 2012
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Trafikmängd
Under november år 2019 gjordes så kallade slangmät-
ningar på ett antal platser runt om i Älmhults kom-
mun. Slangmätningar innebär att man lägger slangar 

på körbana och cykelbana och räknar antalet passager 
över dessa. Tabellen nedan visar resultatet.

 

Resornas fördelning mellan olika färdsätt till och från jobbet för 
Älmhults kommuns medarbetare (2018) 

Ensam i bil 58 %

Buss 1 %

Sam
åker i bil 6 %

Tåg 9 %

Gång 9 %

Cykel 17 %

Cykling idag inom kommunorganisationen 
Våren 2018 genomfördes en resvaneundersökning för 
medarbetare inom kommunorganisationen. Resultatet 
visade att de flesta, 57 procent, åker ensam i bil till ar-
betet. För resor under 5 km görs 36 procent av resorna 
till arbetet med cykel, 38 procent ensam i bil och 19 
procent till fots.

För de som går och cyklar är den vanligaste anledning-
en vardagsmotion. Därefter är de vanligaste skälen 
miljövänligt och bekvämt/smidigt följt av ekonomiska 
skäl. För de som tar bilen är det vanligaste skälet att 
bilen är deras enda alternativ. Därefter är de vanligaste 
skälen tidsvinst och bekvämt/smidigt. Fem procent av 
medarbetarna anger att de behöver sin bil i tjänsten, 
och därför använder bilen till och från arbetet.

Plats Antal fordon/ 
vardag

Antal cyklar/ 
vardag

Procentuell 
fördelning cyklar

Ljungbyvägen 3 287 109 3,2 %

Norregårdsgatan 1 065 232 17,9 %

Stenhuggarevägen 1 245 248 16,6 %

Köpmantunneln 2 909 1 270 30,4 %

Södra Esplanaden 3 472 230 6,2 %

Västra Ringvägen 2 402 316 11,6 %
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Attityder till cykling i Älmhult 
I diagrammet nedan visas statistik kring andel nöjda in-
vånare när det gäller cykelvägar, drift och underhåll ur 
kommunens medborgarundersökning. För 2019 ligger 
samtliga värden i mittenintervallet jämfört med andra 
kommuner. Underhåll, skötsel och snöröjning har mins-
kat andel nöjda invånare mellan 2017 och 2019.

I undersökning4 från 2020 var 48 procent av 127 
svarande cyklister generellt sett nöjda med förutsätt-
ningarna för att cykla i Älmhult och 58 procent av de 
svarande vill rekommendera andra att cykla i kommu-
nen. 40 procent kände att det var tryggt för dem själva 
att cykla och 29 procent tyckte att det var tryggt för 
barn och ungdomar att cykla i kommunen. 64 procent 
av cyklisterna var nöjda med hur cykelvägarna sköts på 
sommaren och 14 procent var nöjda med hur de sköts 
på vintern.
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4 Cykelfrämjandets cyklistvelometer, en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen de cyklar mest i utifrån ett  
cykelperspektiv. 
5 Folkhälsomyndigheten och WHO 
6 Cyklandets utveckling i Sverige 1995–2014 – en analys av de nationella resvaneundersökningarna, trafikanalys

Barn och cykling  
Barn och ungdomar rör sig idag för lite. I Sverige är det 
endast 12 procent av flickorna och 17 procent av poj-
karna som rör sig de rekommenderade 60 minuterna om 
dagen. Här kan cykling fungera som en enkel metod 
för att skapa mer rörelse i vardagen5.

Nationellt sett minskade barns och unga vuxnas cyk- 
lande med över 40 procent mellan 1995-2014. Det 
visar sig också genom att skolresorna på cykel blivit  
48 procent färre6. 

 
Många studier visar att det finns gott om fördelar för 
barn av att få röra på sig på vägen till skolan. Det 
handlar om bättre hälsa, minskad risk för fetma och 
fler aktiva lekar utomhus. Barn som cyklar eller går 
till skolan är piggare på morgonen och har lättare 
att koncentrera sig i skolan. De känner sig också mer 
hälsosamma, får mer miljövänliga attityder och känner 
större frihet genom att kunna transportera sig själva.
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Potential för cykling
Förutsättningarna för att cykla i Älmhult är goda.  
80 procent av centralortens invånare bor inom  
10 minuters cykelresa till centrum.

Älmhults bostadsområden har ett gatunät som lämpar 
sig väl för cykling. Hastigheterna är i regel låga och 
trafikflödena relativt små. Kommunens ambition är  
att lokalgator och gator med skolor och förskolor  
ska utformas på ett sätt som inte inbjuder till höga 
hastigheter. 

Del av tätorten som nås inom 10 minuters 
cykelresa (Älmhult 10 600 invånare)

27 procent av kommuninvånarna har angivit att de 
kör bil sällan och kommer att fortsätta resa klimats-
mart. Denna ”gröna och glada” grupp behöver bevaras 
(inställningen kan lätt ändras på grund av ändrade 
livsförhållanden). Det finns stor potential att påverka 
de 30 procent (14+16) som ofta använder bil men har 
funderingar och vilja att cykla mer, se figur nedan7.  

Skala 1:36589 2020-04-27

Jag funderar på 
att minska min 
bilanvändning, 

14 %

Jag har som mål 
att minska min 

bilanvändning, 16 %

Jag använder bil för de �esta av mina resor, 43%

Jag använder 
sällan bil, 27 %

Attityder hos invånare till förändrat bilanvändande (%)

Potential för cykling inom kommunorganisationen
38 procent av kommunmedarbetarna har angivit att de 
kör bil sällan och kommer att fortsätta resa klimats-
mart. 46 procent anger att de i huvudsak använder 
bilen för sina arbetsresor, att det är nöjda med detta 
och inte kan eller vill minska sitt bilberoende. 16 (8+8) 
procent uttrycker en vilja till förändring, se diagram  
till höger8. 

De viktigaste aspekterna som skulle kunna få fler att 
cykla är bättre vinterunderhåll, tryggare och säkrare 
cykelvägar, erbjudande om förmånscykel samt ett sam-
manhängande cykelnät.

7 Resvaneundersökning 2012 Trafikverket 
8 Resvaneundersökning kommunorganisationen 2018

Jag använder bil för de �esta av mina 
arbetsresor men jag har som mål att 
minska min bilanvändning, 8 % 

Jag använder bil för de �esta av mina 
arbetsresor men jag funderar på att 
minska min bilanvändning, 8 %

Jag använder bil för de �esta 
av mina bilresor. Inte möjligt att 
minska bilresandet, 46 %

Jag har tillgång till bil men jag 
använder andra färdsätt så 
mycket det går, 38 %

Attityder hos kommunorganisationens medarbetare till 
förändrat bilanvändande (%)
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Cykelnätets utformning
Cykelnätet i Älmhult omfattar cirka 46 249 kilometer 
cykelväg (2018), 2,6 meter cykelväg per invånare. 
Detta är över riksgenomsnittet där genomsnittet är 
1,9 meter cykelväg per invånare.

Många cykelvägar utgörs av gång- och cykelbanor 
som är fysiskt åtskilda från den övriga trafiken. Det 
finns dock fortfarande flera felande länkar kvar, det vill 
säga platser där cyklisterna upplever avbrott och där 
det är otydligt hur cykelvägen går.

I Älmhult finns ett två barriärer som är svåra att passe-
ra med cykel, järnvägen och väg 120 (Hallandsvägen). 
Järnvägen passeras huvudsakligen vid fem ställen; via- 
dukten, Köpmanstunneln, Elmetunneln, Wallins cykel-
tunnel samt Södra ringvägen. Viadukten kan upplevas 
som svårare på grund av uppförsbacke och blåsigt, vil- 
ket gör att flest cyklister väljer Köpmantunneln. Väg 120 
samt Haganäsleden kan passeras via fyra cykeltunnlar. 
Även väg 23 är en barriär för boende öster om tätorten.

Ett antal gång- och cykelvägar i Älmhult är under- 
dimensionerade och många saknar separering mellan  
gående och cyklister. Avsaknaden av separering inne-
bär att det kan upplevas om otryggt av gående samt 
att framkomligheten för cyklister försämras eftersom 
de tvingas hålla en lägre hastighet. 

Flera av Älmhults korsningspunkter är inte hastighets-
säkrade och flera behöver ses över. En korsningspunkt 
definieras som hastighetssäkrad om den är planskild 
eller om hastigheten hos den korsande biltrafiken har 
en 85-percentil9 som inte överstiger 30 km/tim. 

 
 
 

 
 
Drift och underhåll
Trafiksäkerheten i cykelnätet påverkas till stor del av 
arbetet med drift och underhåll. Särskilt viktigt är ar-
betet med snöröjning och halkbekämpning. Nationellt 
utgör singelolyckorna 70 procent av alla cykelolyckor 
och drygt 40 procent av dessa kan direkt härledas till 
drift och underhåll10. 

De prioriterade gång- och cykelvägarna plogas efter 
avslutat snöfall. Plogning påbörjas när snödjupet är fyra  
centimeter. Därefter plogas övriga gång- och cykelvägar. 
Förbättrat vinterunderhåll är den främsta aspekten 
som skulle kunna få fler att cykla, enligt resvaneunder-
sökning inom kommunorganisation 2018. 

Standarden på beläggningen av cykelvägarna varierar 
mycket och komforten på vissa cykelvägar påverkas 
negativt av rotuppträngning, sättning och stundtals 
stående vatten. Synpunkter och klagomål såsom pott-
hål, trasig belysning, klotter eller liknande rapporteras 
sedan 2018 in i felanmälan (infracontrol) via hemsida 
eller app. Under 2019 och 2020 inkom i snitt 100 
felanmälan årligen som berör cykelvägar. 

 9 85-percentilen är den hastighet som 85 procent av fordonen kör under.
10 Cykelvägars standard. En kunskapssammanställning med fokus på drift och underhåll, VTI, Anna Niska. http://vti.diva-portal.org/smash/get/
diva2:670594/FULLTEXT01.pdf

Övrigt (hinder, 
grenar, cykelparke-
ringar, linjemålning, 
buskage) 60 % Sopning (grus, 

löv etc) 16 %

Vinterväghållning 2 %

Beläggning 22 %

Fördelning av typ av ärenden till felanmälan

Korsningspunkt i behov av trafiksäkerhetsåtgärd. Danska vägen/
Skolgatan

Korsningspunkt i behov av trafiksäkerhetsåtgärd. Bäckgatan/ 
Kyrkogatan
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Cykelvägvisning
Cykelvägvisningen i Älmhult är idag inte prioriterat 
och vägvisning förekommer idag endast på en plats i 
cykelnätet (skylt mot Råshult). Det innebär att cyklister 
inte kan förlita sig på skyltar utan måste använda sig 
av lokalkännedom. 

Vägvisning på cykelvägnätet är en viktig del av orien-
terbarheten för cyklister. Det ger både boende, besökare 
och nya cyklister bättre möjligheter att orientera sig 
och hitta snabba säkra vägar. Vägvisningen markerar 
cyklisternas plats i trafiksystemet och fungerar även 
som marknadsföring av cykeln. Det visar att kommu-
nen prioriterar cykeln. 

Cykel som rekreation
Idag finns tio cykelrundor som kommuniceras i en 
tryckt broschyr, varav två är skyltade. Dessa cykel- 
rundor gestaltas med en beskrivning på rundan och vad 
man kan se utmed den kompletterat med en karta  
i broschyren. 

Sammanställningen av kommunens möjligheter för 
rekreationscykling och vandring har bemötts av positiv 
feedback från invånare och besökare. Det har dock 
framkommit synpunkter om att kartan på vissa platser 
är svårtolkad. Av cykelrundorna är idag endast två 
rundor skyltade – Råshultsrundan och Römningen 
runt. Råshultsrundan är skyltad från Älmhults torg till 
Linnés Råshult. Det finns en alternativ väg tillbaka till 
Älmhult som ännu inte är skyltad men utmärkt i kartan 
i broschyren. Skyltningen av  ”Römningen runt” är 
gjord av Göteryds hembygdsförening.  
 
Cykelparkering 
Vid de flesta lokala målpunkterna i Älmhult finns idag 
cykelparkeringar men antalet platser är inte alltid 
tillräckliga och standarden på befintliga parkeringar 
varierar. Vanliga brister är undermåligt skick, under-
dimensionerade parkeringar, avsaknad av väderskydd, 
ramlås och belysning. 

Det finns ett behov av fler och bättre cykelparkeringar 
kring Älmhults station samt vid viktiga målpunkter för 
samhällsfastigheter såsom skolor, förskolor och äldre-
boenden.  

Vid Älmhults järnvägsstation görs årligen en genom-
gång av parkerade cyklar med syfte att rensa bort över-
givna cyklar. Rutin för skötsel av cykelställ saknas idag.

Bristfällig beläggning

Bristfällig beläggning Behov av separering av cyklister och bilar. 
Eriksgatan

Korsningspunkt i behov av trafiksäkerhets- 
åtgärd. Delaryvägen/Norregårdsgatan

Cykelparkering på Klöxhultsskolan
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Trafiksäkerhet
I Älmhults kommun inträffade under åren 2010–2019 
116 olyckor där en cyklist var inblandad.  Uppgifterna 
kommer från STRADA som är ett rikstäckande infor-
mationssystem för trafikolyckor. Olyckor där polis har 
varit tillkallad eller där personen uppsökt sjukvård re-
gistreras i detta system. Detta ger oss viktig information 
om hur vi kan bli bättre men det är samtidigt viktigt att 

komma ihåg att mörkertalet vad gäller olyckor med  
cyklister troligtvis är stort, mindre allvarliga olyckor 
där cyklisten inte uppsöker polis eller vård kommer 
sällan till kommunens kännedom. 

De vanligaste anledningarna till olyckor är halka, lös-
grus samt olyckor i samband med träningscykling. 
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BILAGA 7 Utformningsprinciper

I detta kapitel redovisas utformningsprinciper för det kommunala cykelnätet i Älmhults kommun. 
Principerna fungerar som stöd till hur cykelnätet kan utformas för att strategierna ska uppnås.
Vid nyanläggning och förändring i befintlig miljö finns dock en rad parametrar som måste tas i 
beaktning vid utformning och som kan leda till avsteg från utform ningsprinciperna.

Utformningsprinciperna i detta kapitel är dock inte heltäckande utan endast de mest centrala prin-
ciperna tas upp. Vid nybyggnation av cykelinfrastruktur ska därför den senaste utgåvan av Vägar 
och gators utformning (VGU) som ges ut av Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting 
följas. Stöd för utformningen kan även hämtas i GCM-handboken från 2010.

Separering mot biltrafik
Längs huvudcykelnätet för cykel bör cyklister och 
fotgängare separeras från biltrafik. Huvudcykelnätet 
är markerat på kartan på sid 25. Här är såväl cyklister 
som bilisters hastighet ofta höga, liksom trafikflödena. 
Ju högre flöden och hastigheter desto viktigare att se-
parera. I tabell nedan finns riktlinjer för separering vid 
olika hastigheter.

Separeringen mellan bil- och cykeltrafik kan bestå av 
vägmarkering, betongstöd, kantsten, skiljeremsa eller 
vägräcke. 

Skyltad hastighet Lämplig separering av cyklister från bil

70 eller mer Avskild cykelbana (med räcke, bred skiljeremsa e.d.). Cykelbana kan användas men ger då 
mindre god standard.

60 Cykelbana

30 Cykelbana eller cykelfält
Cykelbana i lokalnät samt vid bilflöden över 600 bilar/dimensionerande timme (dH)
Cykelfält i huvudnätet, där främst vuxna cyklar vid bilflöden under 600 bildar/dH

40 Cykelbana eller cykelfält
Cykelbana vid bilflöden över 900 bilar/dH samt i lokalnätet
Cykelfält vid bilflöden under 900 bilar/dH i huvudnätet, där främst vuxna cyklar
Blandtrafik kan användas vid bilflöden under 300 bilar/dH men ger mindre god standard

30 Blandtrafik

Lämplig separering av cyklister från bil vid olika hastighetsgränser. Cykelbana är en väg eller del av en väg som är avsedd för cykeltrafik och 
moped klass II. Cykelfält är ett särskilt körfält som genom vägmarkering anvisats för cyklande och förare av moped klass II.

Cykling i blandtrafik
Även på gator där cykling sker i blandtrafik är det  
viktigt att utformningen anpassas utifrån cykeltrafi-
kens förutsättningar. Villagator innehåller oftast få 
målpunkter, ett lägre trafikflöde av både cyklister och  
bilister samt lägre hastigheter på fordonen. Vid be- 
fintliga villagator utreds behov och åtgärder utifrån  
den aktuella trafiksituationen.

Cykling i blandtrafik
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Separering av fotgängare från cyklister medför ökad 
trygghet för fotgängarna, särskilt äldre, och ökad fram-
komlighet för cyklister. Separering av fotgängare och 
cyklister ska ske på de cykelvägar som är definierade  
som del i huvudcykelnät i det befintliga cykelnätet. Även 
nya cykelvägar som anläggs ska förhålla sig till detta om 
de kan antas bli en del i huvudcykelnätet, antingen om- 
gående eller på sikt. Separering av fotgängare och cyk- 
lister kan ske på olika sätt, den enklaste är en vägmar-
kering med heldragen vit linje alternativt med olika 
material på gångbana respektive cykelbana. Fysisk 
separering i form av exempelvis pollare eller höjdskill-
nader bör undvikas då de försvårar driftåtgärder samt 
riskerar att bli en påkörning- eller snubbelrisk. 

Rekommenderad bredd: 
Gångbana 1,8 meter
Dubbelriktad cykelbana 2,2 meter 

På den dubbelriktade cykelbanan förtydligas separe-
ringen av körriktningen med en streckad mittlinje samt 
cykelsymboler och pilar som visar cykeltrafikens rikt-
ning. Streckad mittlinje har fördelen att den uppmärk-
sammar cyklister på mötande cykeltrafik och gående 
om att cykling förekommer i båda riktningarna.
  
Gång- och cykelbanor som ingår i huvudcykelnätet ska 
förses med en skiljeremsa mellan körbana och gång- 
och cykelväg. Skiljeremsan bör vara en meter bred och 
fungera som en avskiljande yta mellan biltrafik och 
oskyddade trafikanter. En skiljeremsa är fördelaktig 
vid vinterväghållning då snö från bilväg läggs i skilje-
remsan istället för i tidigare snöröjd gång- och cykel-
väg. Skiljeremsan är också en lämplig yta för skyltar, 
papperskorgar och belysning som annars skulle riskera 
att placeras i gång- och cykelväg.

Övriga ej separerade gång- och cykelbanor som inte 
tillhör huvudcykelnätet ska vara minst tre meter breda. Ett exempel på en separerad dubbelriktad cykelbana med skiljeremsa.

Vid en cykelöverfart har 
en förare väjningsplikt 
mot cyklande och förare 
av moped klass II som 
är ute på eller just ska 
färdas ut på cykelöver-
farten. Cyklister ska ta 
hänsyn till avståndet 
till och hastigheten hos 
fordonen som närmar 
sig överfarten. (Bild 
Transportstyrelsen)

Cykelpassage. Cyklis-
ter har väjningsplikt. 
Bilister ska anpassa 
hastigheten så att det 
inte uppstår fara för 
cyklister och mopedister 
(klass II) som är ute 
på cykelpassagen. (Bild 
Transportstyrelsen)

Separering mellan fotgängare och cyklister

Utformning av korsningar
Det finns två huvudsakliga regleringsformer för platser 
där en cykelbana korsar en körbana; cykelpassager och 
cykelöverfarter. Något förenklat gäller att vid cykelpas-
sager har cyklister väjningsplikt mot korsande trafik 
medan det omvända förhållandet gäller vid cykelöver-
farter. 

 
 
Cykelöverfarter ska utformas så att ”fordon inte förs 
med högre hastighet än 30 km i timmen” vilket säker-
ställs till exempel genom farthinder och ska markeras 
med vägmärke och vägmarkering, både väjningslinje 
och markering för cykelpassage/-överfart. Även cykel-
passager kan markeras med vägmarkering men det 
finns inget sådant krav.
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I Älmhults kommun ska utgångspunkten vara att cykel- 
trafiken ges prioritet framför biltrafiken i korsningar 
längs huvudcykelstråk. Detta innebär att korsningarna 
bör regleras som cykelöverfarter och hastighetssäkras 
till 30 km/h. Detta gäller även cirkulationsplatser. Ett 

alternativ till cykelöverfart men med samma innebörd 
vad gäller väjningsplikt är att cykelbanan och gångba-
nan byggs genomgående och obruten genom korsning-
en. Detta kan vara ett lämpligt alternativ där en cykel-
bana längs en huvudgata korsar en mindre tvärgata.

Vid fastighetsutfarter är det viktigt att det tydliggörs att 
bilister ska lämna företräde mot fotgängare och cyklis-
ter på den korsande gång- och cykelbanan. Ett lämpligt 
sätt att göra detta är att låta gång- respektive cykelba-
nan behålla sin utformning över utfarten. Denna utform-
ning bör vara standard vid alla fastighetsutfarter över 
gång- och cykelbana och kan också vara lämplig där en 
cykelbana längs en huvudgata korsar en sekundärväg 
som har väjningsplikt mot huvudgatan. För att ytterli-
gare uppmärksamma bilister på att de kan förvänta sig 
korsande cykeltrafik kan dubbelriktade cykelsymboler 
målas på cykelbanan. 

I planeringen av nya områden bör inriktningen vara att 
antalet fastighetsutfarter över cykelbanan ska vara så få 
som möjligt.

Cykelpassager eller -överfarter över sekundärvägar bör 
i möjligaste mån göras genomgående och raka. I vissa 
fall kan det dock vara lämpligt att vid högre flöden på 
sekundärvägen dra in cykelpassagen cirka 5 meter. Cy-
kelbanans radier inför passagen bör då vara minst 6–8 
meter för att inte försämra komforten för cyklisterna 
eller medföra ökad risk för singelolyckor.

Trevägskorsningar och fastighetsutfarter

Belysning 
Samtliga cykelvägar ska vara belysta. Cykelvägar som 
tillhör huvudcykelnätet ska förses med en ljuskälla som  
lyser enbart på cykelvägen. Denna placeras i skilje-
remsan mellan körbana och gång- och cykelväg. För 
att uppnå god standard på belysningen är därför en 
lämplig lösning att förse belysningsstolpen med två 
armaturer varav en lyser på cykelvägen och den andra 
på körbanan. 

Den optimala belysningen för ett cykelstråk är att be- 
lysa miljön runt omkring. Det finns goda möjligheter 
att göra bra estetiska val som ökar stråkets attraktivitet 
och skapar bra upplevelser under cykelturen. Det som 
kan belysas är under broar och tunnlar, träd, buskar, 
sittplatser, fontäner, skulpturer och etc. Belysningen kan 
också appliceras med olika metoder, färger och ljus-
styrkor. Trots biltrafikens belysning bör cykelstråken 
ha separat belysning som är anpassad efter cyklisternas 
säkerhet och behov.

Kanter 
Det får aldrig förekomma ojämnheter eller skarpa kan-
ter på cykelbanor. Detta gäller även där cykelbanan 
börjar, slutar eller korsar en bilväg. Vid anslutning till 

körbana ska kantstenen tas bort eller anläggas utan 
visning alternativt ska en asfaltscigarr anläggas som 
utjämnare.

Vid nyanläggning samt förändring av befintliga cykel-
vägar bör det eftersträvas att cykelvägarna anläggs i 
samma nivå även vid korsningspunkter och att körba-
nan istället anpassas efter cykelvägens nivå. Att som 
cyklist färdas längs en cykelväg där flertalet anslutan-
de villagator medför en ständig nivåskillnad upplevs 
mycket negativt och risken finns att cyklister då istället 
väljer körbanan för att slippa nivåskillnaderna. 

Hinder
Utgångspunkten är att det aldrig ska finnas några fasta 
hinder på cykelbanor eftersom dessa försämrar både 
trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister. För 
att hindra biltrafik på cykelvägar kan eftergivliga pol-
lare vid behov sättas upp. Pollarna ska vara utrustade 
med reflexer och minsta fri bredd ska vara 1,5 meter. 
Fållor ska endast sättas upp där det finns stor risk att 
cyklister cyklar rakt ut på en tungt trafikerad väg i hög 
hastighet och sikten samtidigt är dålig. Fållorna ska då 
ha tydliga reflexer och säkerställa fria mått i enlighet 
med VGU.

Detaljutformning
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