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FÖRORD
Cykeln utgör en del i Ängelholm kommuns arbete med att skapa en hållbar kommun. Det ska
var enkelt att gå och cykla eller åka kollektivt i
Ängelholm.
Ängelholms kommun har goda förutsättningar
för att bli en idealisk cykelkommun. De delar av
kommunen där tätorterna ligger är relativt flacka.
Kommunen har redan många bra cykelvägar, men
det finns goda möjligheter för att cykeln ska bli ett
ännu mer använt transportmedel.

Styrgrupp
KS arbetsgrupp
Projektgrupp
Lena Åström,chefsstrateg samhälle, Kommunledning, projektledare.
Annika Bengtsson, GIS-ingenjör, Kommunikation, Servicestöd.
Carola Jarnung, miljöstrateg, Miljö och bygg, huvuduppdrag Samhällsutveckling.
Torbjörn Nilsson, planarkitekt, Arkitektur och teknik, huvuduppdrag Samhällsutveckling.
Maria Birgander, chef Kultur och stad, huvuduppdrag Samhällsutveckling.
Kerstin Strömberg, gatuingenjör, Kultur och stad, huvuduppdrag Samhällsutveckling.
Ann-Kristin Wiinberg, trafikingenjör, Kultur och stad, huvuduppdrag Samhällsutveckling.
Cykelplanen gäller fr o m 2015 till 2025. Planen ska uppdateras en gång per mandatperiod av kommunstyrelsen.
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SAMMANFATTNING

INLEDNING

Cykeln är en del i Ängelholm kommuns arbete
mot en hållbar utveckling. Cykeln utgör en viktig
del av transportsystemet. För att möta framtidens
miljö- och klimatutmaningar behöver bilanvändandet minska och andelen resor med kollektivtrafik, gång och cykel öka.

Bakgrund

Det övergripande syftet med cykelplanen är att få
fler att cykla och fler att cykla mer i Ängelholm.
Cyklingen ska prioriteras som ett trafikslag. Det
långsiktiga målet är att skapa ett hållbart samhälle
och då utgör cyklingen en viktig del.

Syfte

I cykelplanen görs prioriteringar gällande cykelnätet i Ängelholm och åtgärder förs via cykelplanen in i verksamhetsplaneringen.

Ängelholms kommun har en cykelplan för perioden 2011-2020. Det har nu gjorts en revidering av
planen. Denna cykelplan ska ersätta cykelplanen
för 2011-2020.

Syftet med cykelplanen är att göra cykelnätet enklare, säkrare och tydligare för att få fler att cykla
och fler att cykla mer i Ängelholms kommun.
Cykeln ska prioriteras som ett hållbart trafikslag.
För att kunna påverka behovet av transporter och
färdmedelsval ska mobility management användas.
Det är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka andra trafikslag, framförallt
bilismen, genom att förändra resenärers attityder
och beteenden.
Cykelplanen är ett strategiskt kommunövergipande
styrdokument som ska användas som ett underlag
för planering av cykelvägar, cykelåtgärder samt
drift och underhåll. Cykelplanen ska även användas
som ett underlag för beslut gällande cykeltrafiken i
kommunen. Den ska fungera som ett underlag för
huvuduppdragens budget- och verksamhetsplanering.

Mål
Det långsiktiga målet är att skapa ett hållbart
samhälle. Där utgör cykelplaneringen ett led.
En ökad andel cykeltrafik bidrar till en minskad
miljöpåverkan, ger positiva effekter på folkhälsan,
ger en ökad framkomlighet, ger minskad trängsel
på vägar, ger positiva effekter på buller samt bidrar
till en effektivare markanvändning. Det kortsiktiga
målet är att öka cykelanvändningen och arbeta för
att skapa en säker cykling.

Avgränsning
Cykelplanen omfattar hela kommunen.
Kommunen tar dock bara beslut om kommunens
cykelvägar. När det gäller Trafikverkets cykelvägar
kan kommunen enbart arbeta för att påverka
Trafikverket.
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ÖVERGRIPANDE LAGAR OCH MÅL
Nationellt

prop 2012/13:25 tas behovet att ett ökat fokus på
kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar upp.

Cykelutredning
Regeringen har tillsatt en cykelutredning, där de
regler som påverkar förutsättningarna att cykla ses
över. Syftet är att göra det enklare, säkrare och mer
attraktivt att cykla. Utredningen föreslår ett antal
olika åtgärder för att öka cyklingen och göra den
säkrare.

Transportpolitiska mål
Det övergripande målet för svensk transportpolitik
är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgare och näringsliv i hela landet.

Folkhälsomål
I regeringens folkhälsomål tas ökad fysisk aktivitet upp som ett mål. Möjligheten att öka andelen
arbetsresor och andra förflyttningar mellan bostad
och skola/arbete med gång och cykel bör tas tillvara – inte minst när det gäller korta resor.
Där framgår också att friluftsliv är en av de vanligaste formerna för fysisk aktivitet i Sverige. Friluftslivet handlar t ex om att ta promenader eller att
cykla.
Infrastruktproposion
I regeringens infrastrukturproposition 2012: Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem

Miljömål
Riksdagen har fastställt 16 miljömål. I miljömålet
”God bebyggd miljö” betonas att det ska finnas
attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar.
Säkrare cykling
Trafikverket har på uppdrag av Regeringen tagit
fram en strategi för säkrare cykling. Genom att
skapa förutsättningar för människor att ersätta
korta bilresor med att gå eller cykla uppnås betydande vinster för samhället och medborgarna. Ett
ökat cyklande bidrar till att nå målet om ett långsiktigt hållbart samhälle.
En ökad andel cykelresor har även positiva effekter på trängsel, buller, partiklar och bidrar till en

Skugga cykelhjul.
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Cykelskylt i kommunen, kommunens bildbank.

effektivare markanvändning. Störst potential för en
ökad och säker cykling finns i och nära de större
tätorterna. Infrastrukturåtgärder som leder till ett
sammanhängande säkert cykelnät anses vara en av
de viktigaste faktorerna för att cyklingen ska öka.
Cykling behöver betraktas som ett eget trafikslag.
Vision för Sverige 2025
Boverket har på uppdrag av Regeringen tagit fram
en vision för Sverige 2025. Där framgår att åtgärder behövs för att minska biltrafiken i städerna.
Istället ska infrastrukturåtgärder göras för att
förbättra kollektivtrafiken samt för att skapa gena
stråk för gående och cyklister. Orter bör bindas
samman med huvudorter och varandra genom kollektivtrafik- och cykelstråk.
Visionen är att fler ska gå och cykla till arbete,
skolor, dagis, handel och till besöksmål. Det bör
även vara lätt att ta med cykel på buss och tåg.
Snabba cykelvägar bör finnas.
Nya trafikregler
Regeringen beslutade om nya regler för cykelöverfarter, som började gälla den september 2014. Då
blev alla befintliga cykelöverfarter per automatik
omklassade till cykelpassager. Cykelpassagerna ut6(36)
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gör ingen reglerad övergång. Vid dessa har cyklisterna inte företräde.
För cykelöverfarter däremot görs en tydlig prioritering för cykeltrafiken. Där får trafik som ska
korsa cykelöverfarten väjningsplikt mot cyklisten.
Det krävs dock en en fysisk åtgärd, såsom hastighetsdämpning, för cykelöverfart och ett beslut i en
lokal trafikföreskrift.

Regionalt
Cykelvägsplan för Skåne
En ny cykelvägsplan för Skåne 2014-2025 har tagits fram av Region Skåne. Syftet med cykelvägsplanen är att prioritera ur potten riktade cykelvägsåtgärder, ta fram en regional helhetsbild och
behovsanalys, ha beredskap samt att tydliggöra
satsningar på cykel i Skåne. Målbilden för arbetet
med cykling är: "I Skåne är cykeln det självklara
valet". På sidan 17 redovisas de prioriterade cykelvägarna i det statliga vägnätet.
Strategier för det flerkärniga Skåne
Region Skåne har tagit fram ett dokument som
innehåller strategier för det flerkärniga Skåne. Målbilden för 2030 är att det ska vara enkelt och självklart att gå och cykla i alla orter, till hållplatser och

viktiga målpunkter i och utanför respektive ort.
Ett av målen är att förbättra tillgängligheten och
binda samman Skåne genom att utveckla kollektivtrafikmöjligheterna och det lokala gång- och
cykelnätet. Vi ska arbeta för att minska andelen
resor med bil och att öka andelen resor med
kollektivtafik samt gång- och cykeltrafik. Det är
viktigt med väl utbyggda, funktionella och attraktiva gång- och cykelvägar mellan målpunkterna i en
ort, framförallt till den regionala kollektivtrafiken.
Andra viktiga målpunkter är service, skola, handel,
arbetsplatser, kultur och rekreation.
Strukturbild för Skåne
Region Skåne har tagit fram en strukturbild för
Skåne som handlar om markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur. Där framgår att
ett ökat fokus behöver ske på kollektiv-, gång- och
cykeltrafikens konkurrenskraft för att stimulera ett
hållbart resande. Täta miljöer gör det lätt att cykla
och promenera till vardags.
Planera för cykeln i småstaden
Dokumentet har tagits fram för att ge vägledning
och inspiration för mindre tätorter i Skåne.
Cykelreseplanerare
Cykla i Skåne är en ny cykelreseplanerare på nätet
som visar de snabbaste och säkraste cykelvägarna
mellan två platser i Skåne.
Cykelstrategi för Skåne
Region Skåne har påbörjat arbete med att ta fram
en cykelstrategi för Skåne.
Strukturplan för Skåne Nordväst
De 11 kommunerna i Skåne Nordväst har tagit
fram en strukturplan med gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering. För att skapa
god tillgänglighet ska vi arbeta för att stärka kollektivtrafiken och förbättra förutsättningarna för
gång- och cykeltrafik.
Vi ska även arbeta för att förbättra möjligheterna
att byta mellan olika färdmedel vid våra stationer.
Utformningen av bytespunkter bör så långt som
möjligt beakta cyklisternas behov för att stärka
bytespunkens funktion. Vid planläggning bör

möjlighet till nya gång- och cykelvägar beaktas och
förbindelserna mellan större samhällen och till
stationsorter prioriteras.
Infrastrukturstrategi 2016-2019
En ny infrastrukturstrategi ska tas fram för Skåne
Nordväst.
Övriga projekt
Region Skåne genomför också ett antal olika
projekt för att få fler att cykla. Cykeltävlingar
såsom ”Skåne trampar” har genomförts av Hållbar
Mobilitet Skåne.

Lokalt
Översiktsplan
Av kommunens översiktsplan, ÖP2004, framgår
att en cykelplan bör tas fram för kommunen.
Ängelholms kommun har tagit fram ett nytt förslag på ny översiktsplan, Översiktsplan 2035, som
varit på samråd. I den föreslås gång- och cykelnätet
byggas ut. Det bör få en hög standard med god
tillgänglighet och trygghet. Där föreslås även att
så många bilresor som möjligt bör ersättas med
kollektivtrafik samt gång och cykel. Ängelholm
föreslås vara en kommun för gående och cyklister
med attraktiva, belysta, gena, säkra, tillgängliga och
trygga cykelvägar.
Miljöplan 2014-2021
Av Ängelholms kommuns miljöplan 2014-2021
framgår att inriktningen ska vara att utveckla ett
hållbart transportsystem med syfte att öka andelen
gång-, cykel- och kollektivtrafik. Kommunen ska
verka för en ökad gång och cykling genom kampanjer.
Trafikplan för Ängelholm 2011-2020
Av trafikplanen framgår hur cykeltrafiken kan
utvecklas. Framtidsbilden utgår ifrån cykelplanen
2011-2020.
Folkhälsoplan 2014-2019
Cyklingen utgör en del i arbetet mot en god folkhälsa.
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CYKELNS FÖRDELAR
och för barnens behov. Där är trafiksäkerheten,
både den faktiska och den upplevda, särskilt viktig.
Olika trafikslag, såsom två- och trehjulingar, har
Idag dominerar bilen personresorna med 55 %.
också skilda behov. En trehjuling eller en cykel
23 % av resorna genomförs gående, 12 % med
kollektivtrafik och 9 % med cykel i Sverige år 2012. med cykelkorg på sidan kan behöva mer utrymme.
Det finns en stor variation både mellan län och
Jämställdhet
mellan kommuner. I Skåne län är andelen personMålet i transportpolitiken är att transportsystemet
resor som sker med cykel 12 %. Kronobergs län
ligger på topp med 16 %. Variationen beror på allt ska vara jämställt. Jämställdhetspolitikens mål är att
kvinnor och män ska ha samma makt att forma
från lokalisering av bostäder, verksamheter och
samhället och sina egna liv, vilket kan innebära att
service. Det kan också bero på befolkningsdemoha samma förutsättningar att göra egna transportgrafi samt förhållandet mellan in- och utpendling.
val. En ökad satsning på cykel innebär att valmöjEtt nytt synsätt på trafikplaneringen krävs till följd ligheterna ökar, oavsett kön. Idag är det dock fler
kvinnor än män som cyklar. De efterfrågar säkra
av kommande bränslebrist och brist på yta i cencykelvägar. Elcyklar används däremot mest av män
trala lägen. Trafiken är den största utmaningen ur
och äldre personer.
klimatsynpunkt. Prioriteringar av andra trafikslag
är bilen behövs. Det som ger störst effekt är att
Positiva effekter med cykling:
ersätta så många bilresor som möjligt med gång,
cykel eller kollektivtrafik. En god investering är att • Bidrar till en bättre miljö med minskade
satsa på en utveckling av cykelns plats i samhället.
utsläpp.

Hållbar utveckling

Cykeln har många fördelar, både för samhället i
stort och för den enskilde cyklisten. En förbättrad
miljö och folkhälsa gynnar samhället i stort. För
den enskilde är cykeln ett smidigt och pålitligt färdmedel, som medför låga kostnader och ger god
hälsa. En cykelresa tar ungefär lika lång tid varje
gång, då köer eller väntetider undviks.
Om 1 % av bilåkandet överförs till gång eller cykel
minskar bensinförbrukningen med 55 miljoner
liter per år. Det motsvarar 22 300 ton i minskade
koldioxidutsläpp. Cykeln avger inga avgaser, genererar inga koldioxid- eller partikelutsläpp. Det
bidrar även till en minskad energianvändning.
En aktiv transport, att gå eller cykla, är en av de
viktigaste formerna av fysisk akvitet. Det främjar
livskvalitet och motverkar social isolering. Det bidrar också till ökad liv och rörelse, vilket skapar ett
attraktivt och levande samhälle. Cykeln medför ett
minskat markanspråk. En cykel kräver endast en
tiondel av den yta en bil tar i transportsystemet.
Olika trafikantgrupper
Olika trafikantgrupper har olika behov. Cykelvägar till och från förskolor och skolor behöver
vara anpassade för föräldrar som cyklar med barn
8(36)
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•
•
•
•
•
•

Ger en effektivare energianvändning.
Bidrar till en bättre folkhälsa.
Bidrar till ett bättre klimat.
Ger en förbättrad tillgänglighet.
Bidrar till en attraktiv miljö.
Bidrar till förbättrad säkerhet och trygghet.
• Bidrar till jämställdhet i transportsystemet.
• Bidrar till en ökad cykelturism.
• Är samhällsekonomiskt lönsamt.
Cykelns utveckling
Cykeln som fordon är för närvarande i en utvecklingsfas. Elcyklar, liggcyklar och transportkärror
blir allt vanligare. De moderna cyklarna gör att
medelhastigheten och medelreslängden ökar.
Väderberoendet minskar också, då blåsten inte
utgör ett lika stort problem för elcyklar.
Det förutspås att denna utveckling kommer fortsätta, vilket ställer nya krav på infrastrukturen. Det
medför att det finns behov av att separera cyklar
från både gående och bilar. Utformningen av
cykelvägarna kan också behöva justeras, t ex
gällande kurvdragning. Utveckling med modernare
cyklar kan också påverka resvanorna.

Goda exempel
Internationella och nationella cykelprojekt visar att
det är möjligt att öka cyklingen t ex genom att
satsa på en bilfri infrastruktur, ge cykeln mer plats
i transportsystemet, införa hastighetsreducerade
åtgärder med avsmalnande körfält, förhöjda korsningar eller att införa ”trygga gatan”. Åtgärderna
förbättrar, samtidigt som de motverkar skador och
dödsfall av oskyddade trafikanter.
Internationellt
Danmark
Ett femtiotal cykelåtgärder genomfördes i Odense
i Danmark under åren 1999-2002. Cyklingen ökade med 24 %, samtidigt som personskadorna för
cyklisterna minskade med 20 %. Folkhälsan förbättrades. Kostnaden för cykelprojektet var 20
miljoner danska kronor, medan samhällsvinsten
beräknades till 33 miljoner danska kronor p g a
lägre sjukfrånvaro från arbetet och lägre kostnader
för hälso- och sjukvårdsbehandlingar. Cykelprojektet gav således en samhällsekonomisk vinst
på 13 miljoner danska kronor, samtidigt som
Odense blev en mer attraktiv stad.
Nederländerna
Nederländerna har idag den största andelen cykeltrafik i Europa, 27 %. Det är en följd av att stora
satsningar på cykeltrafiken har skett de senaste
decennierna. Nederländerna antog en långsiktig
cykelplan ”The Dutch Bicyckle Master Plan” 1992,

som fick stor betydelse för cykeltrafiken. Cykeltrafiken fick därefter en mycket mer prioriterad
ställning i trafiksystemet bl a genom införandet av
gårdsgator, förändringar i gator i bostadsområden
med hinder och planteringar. Trafikskadorna minskade med 50 % och cykelsäkerheten förbättrades
avsevärt. I Groningen står cyklingen idag för två
tredjedelar av alla resor. Holland har en hög andel
cykel både i Amsterdam och i regionen.
Nationellt
Halmstad
Halmstad är en av de kommuner i Sverige som
arbetar aktivt för att öka cyklingen. Under 2013
byggde kommunen 4,5 km ny cykelbana och
asfalterade 29 km. Kommunen har tagit fram en
cykelkarta och genomför cykelbokslut.
Malmö
Malmö Stad arbetar aktivit för att bli en erkänd
cykelstad. Kommunen har genomfört kommunikativa kampanjer samt olika projekt såsom mobility management och lådcykelpool. De genomför
satsningar för att förbättra cykelnätet. Där finns
cykelbarometerar och luftpumpar.
Linköping
Linköping arbetar också för att främja cykel som
transportmedel. Kommunen integrerar cykeltrafiken i trafikplaneringen och genomför fysiska
åtgärder, service och kampanjer.

Cykelbro i Halmstad.
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CYKEL I ÄNGELHOLM IDAG
Nulägesbeskrivning
Resvanor
Majoriteten använde bilen som färdmedel 2013 i
Ängelholms kommun, 70 %. Därefter kommer
cykel med 12 % och gång med 8 %. 5 % använde
bussen och 3 % åkte tåg. 1 % hade övrigt färdsätt.
Statistiken avser enbart huvudresan.

Bil
Buss

och ungdomsstad. Av resevaneundersökningen
2013 framgår att Ängelholm är en av de 10 bästa
när det gäller andelen av alla resor som sker med
cykel i Skåne.
En av de viktigaste åtgärderna för att cyklingen ska
öka är ett sammanhängande cykelnät. Bekväma,
gena och säkra cykelvägar med hög framkomlighet
behövs också för att cykeln ska utgöra ett attraktivt
färdmedel. Ängelholm har ett väl utbyggt cykelnät som omfattar både centralorten och de större
tätorterna i kommunen.

Tåg
Cykel
Till fots
Övrigt

Färdmedelsfördelning i procent över resenärer i
Ängelholms kommun 2013.

När det gäller de kommunanställda i Ängelholms
kommun så visar medarbetarundersökningen 2014
att en majoritet av de kommunanställda tar bilen
till arbetet. Var fjärde anställd cyklar. 59 % av de
anställda har 1 mil eller mindre till arbetet och
skulle kunna utgöra potentiella cyklare.
Antalet cyklister under perioden 2009-2015 var
som störst år 2009. Under perioden minskade
antalet cyklister och låg som lägst 2011. Antalet
cyklister var lågt även år 2014.
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Antal cyklister under en halvtimme per år på en
specifik plats i Ängelholms centralort (se Statistik
sid 23).

Cykelnätet i kommunen
Ängelholms kommun har goda förutsättningar för
cykel. Kommunen är flack till stora delar, här finns
gott om vackra och varierade naturområden.
Kommunen profilerar sig bl a som hälso-, idrotts10(36)

CYKELPLAN 2015-2025

Cykelnätet i kommunen består idag av tre olika
sorters cykelvägar: gång- och cykelvägar, cykelbana
samt cykelfält. Därutöver finns cykel i blandtrafik.
Befintliga cykelvägar redovisas på karta 1, 2 och 3.
De flesta cykelvägar som går mellan de tätorterna
har Trafikverket som väghållare. Under de senaste
åren har en rad åtgärder genomförts för att öka antalet cykelvägar och höja standarden på de befintliga cykelvägarna. Det finns dock vissa länkar som
saknas: t ex cykelnät utmed kusten, till angränsande kommuner och till Västersjön. I närtid är det
även viktigt att kommunen tillgodoser behovet av
cykelvägar vid de planerade utbyggnadsområdena i
Barkåkra och södra Ängelholm.
Det finns ett flera rekreativa cykelleder i kommunen. De redovisas på karta 4. Kattegattleden är
Sverigens första nationella cykelled mellan Helsingborg och Göteborg, totalt ca 400 km lång. De
regionala rekreativa cykellederna är Bjärehalvön
Runt och Kullahalvön Runt. De lokala rekreativa
cykellederna är Lergöksrundan och Västersjöturen.
Underlaget är av stor betydelse för cyklistens framkomlighet och säkerhet. På de allra flesta cykelvägar i kommunen är underlaget asfalt. Endast
på några få cykelvägar består underlaget av grus.
Skicket är överlag gott.
Varje cykelresa avslutas med en parkerad cykel.
Cyklisten har behov av att kunna parkera cykeln
enkelt och säkert. Cykelstölder är ett generellt
problem i hela Sverige. I Ängelholm, liksom i hela
Skåne, har antalet cykelstölder ökat på senare år.
I Ängelholm skedde 300 cykelstölder år 2011 och
2012, 327 cykelstölder år 2013, 337 cykelstölder
år 2014 (från januari-november) enligt uppgifter

Cyklist i Ängelholm, kommunens bildbank.

från Polisen. Parkeringen vid järnvägsstationen är
mest drabbad. Det finns flera cykelparkeringar i
Ängelholms kommun. Vissa av cykelparkeringerna
fungerar bra i dagsläget, medan andra har för få
cykelställ, vilket kan bidra till minskad framkomlighet och vara till problem för rörelsehindrade.
Andelen cykelparkeringar har utökats på senare tid.
Det är viktigt att cykeltunnlar är utformade så att
det känns tryggt. Cyklister behöver kunna överblicka platsen och vill gärna känna att det finns
människor i närheten. Det finns flera cykeltunnlar
i kommunen, varav de flesta finns i centralorten.
Vissa av tunnlarna är smala och utformade så att
sikten skyms. Åtgärder har genomförts för att
förbättra vissa tunnlar, bl a har en cykeltunnel i
Munka Ljungy vitmålats.
Säkerhet och trygghet på cykelvägarna har också
mycket att göra med att se samt att synas. Bra belysta cykelvägar och korsningspunkter är viktiga ur
trafiksäkerhets- och trygghetssynpunkt, men även
för orienterbarheten och för upplevelsen. Även
närheten till bebyggelse och andra cyklisten kan
påverka upplevelsen av trygghet. De cykelvägar
som är belysta i kommunen redovisas på kartor 5,
6 och 7.

En tydlig skyltning som visar vägen är viktig för
orienterbarheten för cyklister. En cykelvägvisningsplan har tagits fram, som ska utgöra underlag
till kommunens fortsatta arbete med cykelvägvisning. I den har målpunkter identifierats, lämpliga
skyltplaceringar inventerats, befintliga cykelskyltar
dokumenteras. Det finns också målade linjer, som
separerar trafikslagen på flera platser.
Drift och underhåll
För att cykelresan ska bli en positiv säker upplevelse behöver cykelnätet var välskött och underhållet.
Gropar, grus, snö, is eller glassplitter kan bidra till
olyckor. Vid en undersökning i Ängelholm framförde cyklisterna drift och underhåll som viktig för
cyklandet. Det är betydelsefullt att hålla de som
cyklar idag nöjda, eftersom de kan fungera som
ambassadörer för cyklingen.
Besiktning av cykelvägar görs kontinuerligt årligen
och fel åtgärdas så fort som möjligt. Reparationer
av cykelvägar och röjning av växtlighet görs även
när skada påtalas. Gång- och cykelvägar prioriteras i vinterväghållningen. Uppsopning av grus
från vinterns halkbekämpning ska senast vara klar
den 15 april varje år. En översyn av cykelvägarnas
standard genomförs kontinuerligt. Vid vägarbeten
måste en trafikanordningsplan finnas. I reglerna
CYKELPLAN 2015-2025
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för denna läggs vikt vid framkomligheten för gående och cyklister.
Olyckor
Antalet dödade bilförare och passagerare är fler än
antalet dödade cyklister, men fler skadas i cykeltrafiken än i bilolyckor. Varje år dör ca 30 cyklister
i trafiken i Sverige, varav ca 3 000 skadas allvarligt.
Singelolyckorna utgör 82 % av alla cykelolyckor.
Den vanligaste motparten är en annan cyklist. Allt
enligt en studie över skadeutvecklingen av MSB.
Orsaken till singelolyckorna har sin främsta förklaring i brister i underhållet och i trafikantbeteendet. En förbättrad halkbekämpning och vinterdäck
till cykeln är de åtgärder som har störst potential
att minska de allvarligt skadade cyklisterna, liksom
användande av cykelhjälm. Andra viktiga åtgärder
är borttagande av löst grus, bra barmarksunderhåll
och justering av kantstenar. Därefter är separerade
cykelbanor, säkra cykelöverfarter och borttagande
av fasta föremål på och i anslutning av cykelvägen
viktiga åtgärder. Röjning av buskage kan också
underlätta.
Många allvarliga skador skulle också kunna undvikas genom att utrusta cyklar med ABS-bromsar,
stabilisera cykeln vid låga farter och vid av- och
påstigning, använda belysning och reflexer samt att
utföra cykelbesiktningar för att åtgärda brister på
cykeln innan de leder till en olycka. Det klargörs i
en statistiksammanställning från VTI. Erfarenheter
från andra städer visar också på att andelen olyckor
mellan cyklister och bilar har minskat då andelen
cyklister ökat.
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Uppföljning av antal olyckor och var de sker i
Ängelholms kommun sker kontinuterligt.
Andelen cyklister som använder hjälm har ökat
och nådde under förra året ett nytt rekord. Den
genomsnittliga hjälmanvändningen är 36 % för
2013 på nationell nivå, vilket är tre procentenheter
högre än året innan enligt en rapport gjord av VTI.
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Majoriteten av cykelolyckorna under perioden
2000-2013 är singelolyckor. Därefter är olyckor
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med annan cykel vanligast. Ängelholms kommun
arbetar kontinuerligt för att minska antalet cykelolyckor i kommunen. De flesta cykelolyckor i
Ängelholms kommun under perioden 2003-2013
är lindriga olyckor. 94 % av cykelolyckorna är av
lindrig art, 4 % av svår art och mindre än 1 % är
dödsolyckor.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Antal hjälmanvändare per år i Ängelholms
centralort.

I Ängelholms kommun har hjälmanvändningen
minskat marginellt på senare år. Ett trendbrott
skedde 2015 då 40 % använde hjälm enligt kommunens egen mätning. Då skolvägarna räknades
bort använde 15 % hjälm.
Numera görs mätningen utifrån kön. 2015 var det
39 % kvinnor och 40 % män som använde hjälm.
När skolvägarna räknades bort använde lika många

män och kvinnor hjälm. Enligt NTF:s mätning var
det totalt 35 % som använde hjälm 2013, 29 %
barn och 18 % vuxna.
Mätningar
Mätningar av antalet cyklister, cyklar och personer med cykelhjälm utförs regelbundet två gånger
per år på fyra platser i kommunen. Det har även
genomförts räkningar av cyklar i och utanför
cykelställ i Ängelholms tätort. Den senaste räkningen gjordes 2009. Den visade att antalet cyklar
har ökat och att problemet med att cyklar står
utanför cykelställ kvarstår.

Idrottsplatser
Idrottsplatserna är förbundna med fritidspendlingen. Det är många idrottsplatser som nyttjas
av barn och ungdomar. Det är därför viktigt att
cykelvägarna dit är tydliga och säkra.
Infrastruktur
En av de viktigaste målpunkterna är stationen i
Ängelholm. En stor del människor reser till och
från stationen med buss och tåg. Så småningom
kommer även den planerade pågatågstationen i
Barkåkra bli en viktig målpunkt. Andra viktiga
Cykelparkering stadshuset, kommunens bildbank.

Information och projekt
Marknadsföring och informationsinsatser är viktiga för att främja cyklingen. Ett antal olika satsningar har gjorts i Ängelholm för att få fler att
cykla. En cykelkarta som visar cykelvägar i Ängelholm har tagits fram.
Olika akviteter har genomförts för att främja bl a
cyklingen: barnaktivitet - trampa och cykla, cykeldag, cykelmässa på Stortorget, trafikantdagar,
trafikantvecka, trafiksäkerhetsdagar, utdelning av
cykelhjälm/belysning/reflexer och cykelutbildningar till barn.
Det pågår ett projekt kring attraktiva stationer
för stationsområdet i Ängelholm. Kommunen
samordnar projektet som drivs tillsammans med
Trafikverket, Skånetrafiken, Jernhusen och taxi
Ängelholm. På agendan står stationen som helhet,
möjligheten att cykla och parkera cykeln är en del.

Målpunkter
Startpunkten för resan är vanligtvis bostaden.
Målpunkten är dit resan går. Det finns många
olika målpunkter i och utanför kommunen. Det är
viktigt att det är lätt att nå målpunkterna och att
kunna lämna sin cykel där på ett säkert sätt. Nedan
redovisas de viktigaste målpunkterna i kommunen.
Handel
Den viktigaste målpunkten för handel är centrala
Ängelholm. Andra målpunkter är kommunens
handelsområden: centrala Ängelholm, Brännborns
och södra handelsområdet.
CYKELPLAN 2015-2025
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Skolor
Alla olika sorters skolor (för-, lågstadie-, mellanstadie-, högstadie- och gymnasieskolor) är målpunkter.
När det gäller förskolorna är det viktigt att föräldrarna kan hämta och lämna barnen på förskolorna
innan de cyklar vidare till arbetet. Vid övriga skolor
ska barnen och ungdomarna själva kunna ta sig till
skolan på ett enkelt och säkert sätt.
Verksamheter
Det är viktigt att det finns möjlighet att ta cykeln
till större verksamhetsområden, där många arbetar.
Exempel på större arbetsplatsområden är stadshuset, sjukhuset och Valhall Park.
Förbindelser mellan centralort och större
tätorter
Förbindelserna mellan centalorten Ängelholm
och de större tätorterna i kommunen - Hjärnarp,
Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby och Strövelstorp - är betydelsefull. De trafikeras av såväl
arbets- och fritidspendlare.

Måluppfyllelse
Vad har genomförts 2011-2013?
Cykellampa, kommunens bildbank.

målpunkter är busstationerna eller de större busshållplatserna.
Kultur
Kulturella målpunkter utgörs t ex av kommunens
bibliotek och museer.
Rekreation
Frilufts- och rekreationsområden utgör också viktiga målpunkter samt regionalt värdefulla naturoch kulturområden. Exempel på viktiga målpunkter i Ängelholm är Rönne å, Kronoskogen,
badstränderna i Skälderviken, Hallandsåsen etc.
Service
Möjligheten att nå servicefunktioner, såsom t ex
äldreboenden eller gruppboenden, är naturligtvis
också betydelsefullt.
14(36)
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• Mellan 2011-2013 har 10 km gång- och
cykelväg byggts ut.
• En plan för cykelvägvisning har tagits
fram.
• Europeiska trafikantveckan har genomförts.
• Olika mindre kampanjer har genomförts.
• Cykelkartan har tagits fram och delats
ut till samtliga hushåll.
• Cykelmätningar har genomförts.
• Hjälmar, västar och belysning har delats
ut av kommunen.
• Fler cykelpumpar har placerats ut.
• Information om fördelarna med cykling
och kampanjer om hjälmar på skolor har
genomförts.

CYKELSTRATEGI
Det långsiktiga målet är en hållbar utveckling. För
att uppnå det ska ett antal mer kortsiktiga mål
genomföras för att få fler att gå och cykla. Åtgärder ska göras för att öka andelen cyklister genom
att skapa goda cykelförbindelser och för att beakta
cyklisternas behov. Cykelnätet ska vara väl utbyggd
och binda samman kommunen.
Övergripande mål
• Öka cyklandet i Ängelholms kommun
med 10 % år 2025 jämfört med år 2015
(d v s antalet cyklister).
• Skapa ett kommunövergripande nät av
huvudnät och lokalnät som förbinder
tätorterna och genomkorsar kommunen.
• Se till att cykelnätet leder till målpunkter såsom handel, idrottsplatser,
infrastruktur, kultur, rekreation, service,
skolor och verksamheter.
• Förbättra säkerheten och tryggheten för
cyklister, minska antalet olyckor och öka
användandet av hjälm år 2025 jämfört
med år 2015.
• Arbeta för att separera gång- och cykeltrafik.
• Arbeta med mobility management för
att öka motivationen och kunskapen hos
invånarna, så att de väljer cykel före
bil.
• Arbeta för att skapa ett jämställt cykelsystem.

Planera hållbart för cykel
Planering
I kommunens översiktsplan och detaljplaner finns
möjlighet att säkerställa att det skapas ett hållbart
trafikssystem för cykel. Cykeln ska fortsätta vara
en naturlig del i kommunens planering och den ska
behandlas på samma sätt som övriga trafikslag.
Kommunen ska genom översiktsplanen arbeta för
att få fler att cykla. I översiktsplanen är det viktigt
att säkerställa att cykelnätet är väl utbyggt och att
det når de viktigaste målpunkterna i kommunen.
I detaljplanerna ska cykelnätet vara en naturlig del.
Vid ny- och ombyggnation av vägar ska cyklister-

nas behov prioriteras. I möjligaste mån bör cykelvägarna lokaliseras intill vägar eller i närheten av
bebyggelse. Närheten till andra människor påverkar tryggheten positivt. Cykelvägnätet ska bindas
samman och där det är möjligt ska trafikslagen
samlas.
Cykelperspektivet ska även beaktas i infrastrukturprojekt. Rutiner för detta finns redan.
Cykelnätsanalys
En cykelnätsanalys ska genomföras. Cykelnätsanalysen ska innehålla en nulägesanalys (vilka som
cyklar var samt en detaljerad studie över lokalgator
samt befintlig standard på cykelnätet gällande t ex
breddning och lutning), intervjuer om upplevelser,
åtgärdsförslag med prioritering samt GIS-anpassat material. Den ska genomföras så att den är klar
år 2018, för att kunna utgöra underlag till nästa
cykelplan. Cykelnätsanalysen ska utgöra ett levande
dokument, som används i den årliga budgeten.
Utformning
Det är viktigt att utfomningen av cykelvägarna är
genomtänkt och att vägen är anpassad till trafikantgruppens behov. Frågor som god sikt, belysning, säkerhet, tydlighet och trygghet är av stor
vikt. Cykelvägarna ska utformas så att de är tillräckligt breda för trehjuliga cyklar. Nya cykelvägar
bör anläggas avskiljt från gångtrafiken.
Belysning
Ambitionen är att kommunens cykelvägar ska var
belysta. Belysning av cykelvägar ska vara tillfredställande i sin funktion. Kommunen belyser alla
sina nya cykelvägar idag. Diskussioner har förts
om att ha belysning som tänds när cyklisten kommer via sensorer på vissa ställen. Vid belysning av
det allmänna vägnätet ska samråd ske med Trafikverket. Åtgärder på Trafikverkets vägnät råder inte
kommunen över. Kommunen arbetar dock för att
Trafikverket ska belysa sina vägar. De rekreativa
cykellederna behöver dock inte vara belysta. En
plan för belysning ska tas fram 2015.
Cykeltunnlar
Befintliga tunnlar behöver bearbetas med ljus,
beskärning av vegetation och markering var cyklisterna ska färdas. Cykeltunnlar ska utföras en
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Rekreativ cykelväg, kommunens bildbank.

minsta bredd på 6 meter i basen. In- och utfarten
till tunneln ska utformas på ett sätt som ger en ljus
och lättöverskådlig miljö, t ex kan tunnelns väggar
vara svängda utåt. Konst på väggarna kan bidra till
att göra tunneln mer tilltalande. Vit klottersanering och hållbara lampor kan användas.

passager. Åtgärder ska genomföras vid korsningspunkter. Ett exempel kan vara smart belysning
eller att flytta knappen vid övergångsstället för
cyklisterna. I Ängelholm ska ett räcke med möjlighet att trycka på en knapp sättas upp vid en ljussignal, för att underlätta för cyklister.

Vid nyanläggning är dock överfarter att föredra. I
stationsområdet finns bl a planer på att skapa en
över- eller undergång för gång- och cykeltrafik, för
att förbättra kopplingen mellad stad och hav samt
för att förbättra säkerheten och tryggheten.

Mätningar
Cykeltrafikmätningar behöver fortsätta genomföras för att få ett statistiskt underlag som visar om
målen uppfylls eller inte. Cykeltrafikmätningen ska
göras varje år vid två olika tillfällen, en på våren
och en på hösten. Mätningen görs till en början
endast i centralorten och de fyra mätningsplatserna
ska alltid vara desamma. Mätningsmetoden kommer utvecklas.

Markbeläggning
Den mest optimala markbeläggningen är asfalt,
men på mindre frekvent trafikerade stråk kan grusvägar vara godtagbara. Målade linjer eller fält ska
vara vita och ha en yta som inte är halkig. För att få
ett attraktivt cykelvägnät är vegetationen en viktig
komponent.
Cirkulationsplatser, korsningar och
passager
Biltrafiken utgör den allvarligaste trafiksäkerhetsrisken för oskyddade trafikanter. Vid cirkulationsplatser, korsningar och passager finns en extra stor
risk att olyckor inträffar. Därför är det viktigt att
cykelvägarna, speciellt vid korsningspunkter, utformas så säkra som möjligt. Gående och cyklister ska
prioriteras vid cirkulationsplatser, korsningar och
16(36)
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Utveckla cykelnätet
Cykelnät
Cykelnätet i Ängelholm ska förbättras i enlighet
med kartor 1, 2 och 3. Cykelnätet har delats in i
huvudstråk och lokalstråk. Cykelnätet ska i första
hand anläggas som separat cykelbana, i andra hand
som cykelfält, i tredje hand som kombinerad gångoch cykelväg samt i fjärde hand som blandtrafik
(används enbart vid låga hastigheter). Där barn
cyklar tas punkt två bort.

Prioriterade cykelvägar i det statliga
vägnätet
Ängelholm - Utvälinge
Pågår
Björkhagen - Magnarp
2017
Pomona - Östra kvarn
2017-2018
Margaretetorp - kommungränsen
2018
Munka Ljungby - Hjärnarp
2022-2025
Strövelstorp - Hasslarp
2022-2025
Kommunen ska arbeta för att omvandla så många
cykelpassager som möjligt till cykelöverfarter, för
att ge cyklisten företräde.
Skolvägar
Säkra skolvägar gör att cykeltrafiken kan öka, då
barnen kan cykla till skolan i stället för att föräldrarna skjutsar dem. Det ger både en bättre miljö
och folkhälsa. En analys över skolvägarna i kommunen och möjligheten att ta sig till fritidsaktiviteter och lekplatser behöver genomföras.
Rekreativa cykelleder
Öresundsregionen har bra förutsättningar för
cykelturism med god tillgång på hav, sjöar och
natur. Klimatet är också bra för cykling. Närheten
till stora städer och kontinenten ger goda kombinationsmöjligheter med upplevelser. Här finns gott
om besöksmål, stränder, övernattningsmöjligheter,
kultur och shopping. Kommunen ska verka för att
utveckla befintliga och nya regionala cykelleder i
kommunen.

Skapa goda förutsättningar för
cyklister
Cykelparkeringar
Vid cykelparkeringar är placering, utformning och
underhåll viktiga parametrar. De ska vara lokaliserade nära målpunkten, vara tillräckligt stora, vara
utformade på ett säkert sätt och ha bra fastlåsningsmöjligheter. De ska vara upplysta, bekväma
att använda och gärna ha ett attraktivt utseende.
Vid större målpunkter bör cykelparkeringen vara
försedd med tak. Cyklisten ska känna sig trygg att
lämna sin cykel. Cykelparkeringar ska inventeras
och anläggas vid skolor och idrottsplatser för att

minska andelen biltrafik.
Vid nybyggnation av bostäder, vid busshållplatser
samt vid nyetablering av affärer ska cykelparkeringar prioriteras och ingå i helhetslösningen. De
ska finnas vid pendelparkeringar, vid viktiga målpunkter och vid större busshållplatser.
Det är viktigt att cykelparkeringarna är tillräckligt
breda, så att det finns gott om plats för cyklarna.
Annars parkeras cyklarna vid sidan om cykelparkeringen och tar mer plats. Det rekommenderade
avståndet mellan cyklar i ett cykelställ är 0,7 meter
och det fria utrymmet bakom en parkerad cykel
ska vara 1,5 meter. Genom att ta en längsgående
parkeringsplats för bilar i anspråk kan en cykelparkering för ca 10 stycken snedställda platser för
cyklar anordnas.
Ett låst cykelgarage vid stationen, kopplat till
Jojo-kortet, har diskuterats med Skånetrafiken.
Ett cykelgarage ska anläggas för allmänheten vid
Stadshuset.
Cykelparkeringsnorm
Efterfrågan på cykelparkering bedöms vara likartat
i hela kommunen.
Normen är i flera fall relaterad till BTA (bruttoarea). BTA är ytan av våningsplanen begränsat
av ytterväggarnas utsidor. Däremot räknas inte
utrymmen för garage, körytor, pannrum, förråd,
trapphus etc in.
Cykelparkeringsnormen ska användas enligt nedan
(t ex vid detaljplaneläggning och bygglovshantering):
Enbostadshus
För enbostadshus gäller inga normvärden för
cykelparkering, utan förutsätts anordnas på tomt
eller vid garage.
Flerbostadshus/kedjehus/radhus
Utgångspunkten är att varje boende ska ha en
parkeringsplats för cykel, vilket motsvarar ca 30
cykelparkeringar per 1000 m2 BTA.
—> Cykelplatser 30/1000 m2 BTA
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Kontor/handel/sjukhus
Utrymme för cykelparkering ska finnas både för
anställda och besökare, ca 20 cykelparkeringar per
1000 m2 BTA. Alltfler verksamheter erbjuder
tjänste- eller lånecyklar, som också ska få plats. Vid
köpcentra bör cykelparkeringar planeras nära
entrén. Vid övriga verksamheter, såsom industrier,
krävs en särskild utredning.
—> Cykelplatser 20/1000 m BTA
2

Skolor/vårdboenden och liknande
När det gäller cykelparkering vid skolor samt vårdboenden såsom äldreboenden och gruppboenden
eller liknande ska en särskild utredning göras. Det
beror på att behovet kan variera beroende på vilken typ av skola eller vårdboende som bedrivs.
—> Särskild utredning

Torg och allmänna platser
Vid torg och allmänna platser i de större tätorterna (Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka
Ljungby, Strövelstorp och Ängelholm) ska det
Cykelparkering istället för bil i Helsingborg.
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finnas två cykelparkeringar per bilparkering.

—> Två cykelparkeringar per bilparkering

Busshållsplatser
Cykelparkering ska anorndas vid busshållplatserna
vid kommunen, i samråd med Skånetrafiken.
Gästparkering
Gästparkering ska anordnas, med 10 % utöver
normen.
Därutöver bör utrymme för behov av cykelkärror,
lådcyklar och eluttag beaktas.
Utformning av cykelpakeringar
Cykelpakeringarnas placering och utformning är i
många fall avgörande för hur väl de kommer användas. Cykelparkeringarna ska vara både bekväma
och trygga. Cykelparkeringen ska därför i huvudsak anläggas under tak för att vara väderskyddade
och vara låsbar.

Cykelparkering stadshuset, kommunens bildbank.

Cykelparkeringarna ska också vara lätta att nå, i
normalfallet ska de ligga högst 25 meter från entren. Cykelpakeringarna ska hålla ett minimimått
på 700 millimeter.
Det är viktigt att cykelparkeringarna är lättillgängliga och att de placeras så att de inte hindrar
gåendes framfart. Cykelparkeringarna ska vara väl
synliga och passa in estetiskt i miljön.
Cykelkarta
Ängelholms kommun har en cykelkarta över kommunens cykelnät. Den ska hållas uppdaterad och
finnas tillgänglig.
Drift och underhåll
Cykelvägarna ska ha en god kvalitet när det gäller
vägläggning och snöröjning för att ge cyklisterna
en positiv upplevelse och för att minska risken för
olyckor. Vårsopning, lövupptagning och vinterväghållning ska fortsätta genomföras. Belysning

ska lagas och renhållas vid behov. En drift- och
underhållsplan ska tas fram.
Faciliteter
Möjlighet att ladda elcyklar kommer att finnas
samt cykelpumpar kommer skapas vid stationen.
På sikt ska faciliteter anläggas även på andra ställen i kommunen.
Felanmälan
Det finns idag möjlighet att felanmäla belysning,
gator/cykelvägar, park eller vatten och avlopp.
Felanmälan för cykelvägar ska utvecklas för att bli
bättre.
Hela resan perspektiv
Om det finns en god möjlighet att kombinera resor med cykel med kollektivtrafik kan det bidra till
att biltrafiken minskar. Då behövs en god standard
vid stationerna och vid de större busshållplatserna, med väderskydd och cykelställ. Cykelvägarna
till noderna behöver också ha god kvalitet. Idag är
CYKELPLAN 2015-2025
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det ibland möjligt att ta med cykeln på tåget eller
bussen, men långt ifrån alltid. Det går inte heller
att förutsäga när det går att ta med cykeln. Det
bör säkerställas framöver. Kommunen ska därför
fortsätta verka för att det ska vara möjligt att ta
med cyklar på tåget.
Vid stationsområdet kommer förändringar ske.
Parkering kommer kunna ske i kombination med
Jojo-kortet.
Säkerhet och trygghet
En upplyst cykelväg är viktig för att cyklister ska
känna sig trygga på mörka tider av dygnet. I naturområden kan cykelvägarna ha belysning som tänds
när cyklisterna kommer, det sparar både miljön
och är bra för djurlivet.
Vegetation vid cykelvägar ska utformas med
omtanke, så att den inte bildar undanskymda eller
otrygga platser. Vegetationen kan också minska
vindfånget i utsatta lägen.
Teknik
Ny teknik kan med fördel användas när det gäller
trafiksäkerhet och service till invånarna. Det kan
t ex handla om signalsystem, styrning, IT-baserade
system, appar eller reseplanerare.
Vägvisning
Cykelvägvisningen i kommunen behöver förbättras, i enlighet med kommunens cykelvägvisningsplan. Skyltarna som används ska vara enhetliga.

Genomföra informationsinsatser
Enligt TRAST visar flera attitydundersökningar att
de som redan cyklar anser att det största hindret
mot att cykla är brister i infrastrukturen, medan de
som inte cyklar ser hinder som är mer kopplade
till personliga värderingar (t ex att det är dåligt
väder eller att man blir svettig).
Ängelholms kommun ska arbeta med mobility
management. En strategi för mobility management ska tas fram för kommunen. I bilaga 8 finns
en lista över förslag på åtgärder.
Aktiviteter
Kommunen ska delta i olika arrangemang för att
sprida kunskapen om fördelarna med cykel. Ängelholms kommun firar 500-årsjubileum år 2016.
Under jubileumet kommer fler aktiviter kring cykling att genomföras under temat miljö och hälsa.
Informationsinsatser
För att få fler att cykla och skapa en attitydförändring ska informationsinsatser genomföras årligen.
Projekten bör riktas till ett flertal trafikantgrupper.
Internet
Information om cykling finns på kommunens
hemsida. Informationen ska underhållas och utvecklas för att uppmuntra fler att cykla.

Ängelholms centralort, inklusive Skälderviken,
har skyltats. Det är ännu inte klart när de övriga
tätorterna i kommunen ska skyltas. Det är till viss
del avhängigt Trafikverkets vägar.

Cykelutbildning
Cykelutbildning ska genomföras på skolorna i
kommunen för att undervisa barnen om hur de
ska bete sig i trafiken, främst som gående och som
cyklister, samt om de nya trafikbestämmelserna.
Vikten av att använda cykelhjälm, cykellampor och
reflexer ska betonas.

Där cykling sker i blandtrafik kan markeringar i
vägbanan med fördel användas för att markera var
cykelstråket leder, alternativt var upphöjda. De bör
endast visa de stora målpunkterna såsom centrum,
stationen, Kronoskogen etc.

HMSkåne
Ängelholms kommun ska förbli medlem i
HMSkåne (Hållbar Mobilitet Skåne). Det bidrar
till att öka kunskapen hos de anställda i kommunen och möjliggör deltagande i regionala projekt.

En utredning om namnsättning ska göras.

Kommunvelometer
Ängelholms kommun ska delta i kommunvelometern. Det är en utvärdering och ranking som
Cykelfrämjandet genomför.
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HANDLINGSPLAN
Åtgärder cykelstrategi
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Kommunstyrelsen ansvarar för att åtgärderna förs
in i verksamhetsplaneringen. Kommunfullmäktige
ansvarar för att åtgärderna budgeteras. Majoriteten av åtgärderna kommer att utföras av huvuduppdrag Samhällsutveckling. Åtgärder som rör
Trafikverkets vägnät råder inte kommunen över.

kommun. Uppdelningen kan komma att förändras
i framtiden. Trafikverket står för drift och underhåll av gång- och cykelvägar längs allmänna vägar.
Kommunen står för drift och underhåll av kommunala gång- och cykelvägar.

Uppskattade kostnader

Ett stort engagemang från Ängelholmshem och
större privata fastighetsägare kan göra en positiv
skillnad i möjligheten att nå målen. Även andra
grupper såsom friskvårdsföretag, föreningar och
företag kan bidra till att få fler att cykla.

Kostnaderna som anges utgår från en grov uppskattning och kan därför bli annorlunda i verkligheten. Det är kommunstyrelsens ansvar att budgetera för kostnaderna.
Kostnaderna är beräknade utifrån följande förutsättningar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cykelvägnät i tätort, inklusive belysning: 2 860
kr/m.
Cykelvägnät på landsbygd, inklusive belysning:
1 925 kr/m.
Belysning på befintlig gc-väg: 550 kr/m.
Cykeltunnlar 30 stycken x 500 000 kr.
Korsningspunkter 50 stycken x 200 000 kr.
Drift och underhåll tillkommande cykelvägnät:
60 kr/m.
Cykelnätsanalys: 500 000 kr.
Kostnad för åtgärder för mobility management: 100 000 kr årligen.

Drift och underhåll av befintligt cykelvägnät redovisas ej.
Utbyggnad av cykelvägnät längs allmänna vägar,
där Trafikverket är väghållare, finansieras idag till
50 % av Trafikverket och 50 % av Ängelholms
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Samverkan

Alternativa finansieringsförslag
Nedan redovisas exempel på fonder som kan vara
behjälpliga vid finansiering av cykelprojekt:
Miljvårdsfond
Region Skåne delar varje år ut pengar ur miljövårdsfonden, pengarna går till projekt som på
olika sätt vårdar och utvecklar natur- och kulturmiljön i Skåne och som bidrar till en ekologiskt
hållbar utveckling.
Skyltfond
Trafikverket delar ut medel ur skyltfonden till
projekt som stärker trafiksäkerheten.
Stöd till åtgärder för att stärka tryggheten
i stads- och tätortsnära miljöer ur ett jämställdhetsperspektiv
Boverket delar ut bidrag till strategiska och metodutvecklande åtgärder samt fysiska åtgärder. Ansökan görs via länsstyrelsen.

ORDLISTA
Blandtrafik
Vid blandtrafik hänvisas cykeltrafikanter till körbanan tillsammans med motorfordonstrafik. Det
är således inte en cykelväg, utan en sista lösning för
cyklisterna. Där blandtrafik markeras på karta bör
hastigheten inte överstiga 30 km/h och antalet fordon bör inte överstiga 500 fordon per dygn.
BTA (bruttoarea)
BTA är alla våningsplans area. Ytan begränsas av
ytterväggarna utsidor. Utrymmen såsom garage,
pannrum, förråd eller trapphus etc räknas inte in.
Cykelbana
En cykelbana är avsedd för cykeltrafik samt trafik
med moped klass II. Den är antingen enkel- eller
dubbelriktad och avskiljs från motorfordonstrafik
genom förhöjning av kantsten, annan fysisk anordning eller sidoförflyttning från körbanan. Cykelbanan är lämplig på gator där utrymmet är begränsat.
Cykelboxar
En cykelbox utgörs av en yta före en korsning med
trafikljus, som reserveras för cyklister. Cykelboxar
ger cyklister möjlighet att vänta på grönt ljus framför biltrafiken. De minskar risken för svåra olyckor
mellan högersvängande motorfordon (särskilt lastbilar) och cyklister.
Cykelfält
Ett cykelfält utgörs av ett särskilt körfält genom vägmarkering anvisad för cyklande samt trafik med
moped klass II. Cykelfälten är målade som ett enkelriktat fält i vägbanan markerade med cykelsymboler.
Cykelled
Ett sammanhängande stråk av vägar avsedda eller
lämpliga för cykeltrafik.

friliggande med en skyddszon mot körbana mot
motorfordon. Denna typ av väg är som regel
dubbelriktad. Trafikseparering av gång- och cykelvägar ska ske så långt som möjligt.
Huvustråk
Huvudstråket är till för de som färdas inom tätorten. Det förbinder viktiga målpunkter och knutpunkter såsom större arbetsplatsområden, tätortens kommersiella centrum, stationer, gymnasieskolor, sjukhus och större fritidsanläggningar.
Lokalstråk
Lokalstråket är till för cyklister som färdas kortare
sträckor inom en och samma stadsdel. Lokalstråket består av både cykelvägar och lokalgator som
tillsammans sammanbinder målpunkter såsom
lokala centrum, enskilda affärer, offentlig service,
grundskola, mindre fritidsanläggningar och busshållplatser.
Mobility management
Mobility Management är ett koncept för att främja
hållbara transporter och påverka bilanvändningen
genom att förändra resenärers attityder och beteenden.
STRADA
Ett informationssystem för data om skador och
olyckor inom vägtransportsystemet.
TRAST
Trafik för en attraktiv stad (TRAST) är en handbok av Boverket, SKL och Trafikverket.

STATISTIK

Cykelvägvisning
Vägvisning för cykelvägar.

Statistiken över cykel- och hjälmanvänding i Ängelholms kommun på sid 10 och sid 12 kommer
från den mätning som utförs två gånger per år på
Karl XV:s bro, Ängavångsbron, Danielslundsgatan
och tunneln vid Villan. Mätningen genomförs när
det inte regnar. Statistiken avser samtliga cyklister
på den aktuella platsen under en halvtimmes tid.

Gång- och cykelväg
En gång- och cykelväg är avsedd för gång- och
cykeltrafik samt trafik med moped klass II. Vägen är

Olycksstatistik över antalet olyckor uppdelat på
svårighetsgrad och år samt konflikttabell på sid 12
kommer från STRADA.

Cykelnät
Cykelnät är ett samlingsnamn som inkluderar alla
olika cykelvägar.
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BILAGOR
1
2
3
4
5
6
7
8

Befintliga och föreslagna cykelvägar i kommunen 2015-2025
Befintliga och föreslagna cykelvägar i centralorten 2015-2025
Befintliga och föreslagna cykelvägar i tätorterna 2015-2025
Rekreativa cykelleder i kommunen
Befintlig belysning cykelvägar i kommunen
Befintlig belysning cykelvägar i centralorten
Befintlig belysning cykelvägar i tätorterna
Förslag på åtgärder mobility management
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8 FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER MOBILITY MANAGEMENT
• Genomföra åtgärder för att cykla och
gå till skolan
Undersöka hur barn och föräldrar
upplever trafikmiljön till och från
skolan. Genomföra förbättringar både
gällande den fysiska miljön och genom
information till föräldrar, för att visa
på fördelar med att barn själva tar sig
till skolan. Genomföra cykelutbildning
på skolorna.
• Anordna kampanjer
Anordna kampanjer gällande cykling,
lampor och hjälmar.
• Hälsotrampare
Följa ett antal bilister som för ett år
väljer bort bilen som färdmedel till
och från arbetet. Utrusta dem med
hjälm, regnställ, reflexväst m m och
be dem svara på enkäter under perioden.
• Anordna cykelbytardagar
Anordna cykelbytardagar där personer
kan sälja sin gamla cykel eller köpa en
begagnad cykel av någon annan. En
lokal cykelklubb kan arrangeras.
• Anordna återkommande trafiksäkerhetsdagar
Anordna återkommande cykelsäkerhetsdagar som visar trafikregler och
användning av reflexer/lampor m m.
• Starta ett mobilitetskontor
Starta ett mobilitetskontor som har
till uppdrag att stimulera allmänheten
att ställa bilen för att istället gå, cykla
eller åka kollektivt för att minska
utsläppen av koldioxid. Mobilitetskontoret kan hålla kontakt med allmänheten genom besök på arbetsplatser,
skolor, engagemang i cykeltävlingar
eller kampanjer.
• Sätta upp cykelinformation
Sätta upp cykelinformation på olika
ställen i kommunen.
• Marknadsföra cykelturismen
Samarbeta med turistbyrån för att
lyfta cykelturismen.

