Cykelplan för samordnad
satsning för ökat cyklande i
Uddevalla kommun
För ett ökat och säkert cyklande i Uddevalla kommun samt en förbättrad miljö och folkhälsa.
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1. FÖRORD
Kommunstyrelsen gav 2011 Uddevallas kommuns förvaltningar uppdraget att arbeta fram en
handlingsplan för att öka cyklandet i kommunen. Förslaget beslutades i kommunfullmäktige
2011-01-31.
Planen avser hela kommunen i avseende att öka cyklandet för arbetspendling, fritid- och
cykelturism. Fokus har dock legat på centrumnära cykelbanor och i arbetet har vi försökt
identifiera brister i, eller saknade stråk, i de centrumnära cykelbanorna.
Cykeln är ett sunt och miljövänligt transportmedel, som både bidrar till att förbättra
folkhälsan och minska koldioxidutsläppen från trafiken. Att öka cyklandet ger
samhällsekonomiska vinster.
För att öka cyklandet så måste cyklister få ta plats, samt att cyklisterna på ett snabbt, enkelt
och framförallt trafiksäkert sätt kan ta sig fram. För att cykeln ska kunna prioriteras före bilen
måste även infrastrukturen och trafikmiljön utformas så att cykeln får företräde. Cykeln måste
tydligt priorieteras i översiktsplaner och detaljplaner.

2. SAMMANFATTNING
Cykelplanen är en viktig del av kommunens cykelsatsning. Den redogör för de principer som
gäller för utbyggnaden av en trafiksäker utveckling av cykeltrafiken. Till detta tillkommer ett
handlingsprogram som innehåller en mängd konkreta förslag på faktiska åtgärder.
Efter en ordentlig genomgång av våra cykelbanor så kan man konstatera att det finns mycket
som Uddevalla kan göra för att ge bättre förutsättningar för ökat cyklande. Kortfattat betyder
det att Uddevalla kommun behöver prioritera:








Förbättrad trafiksäkerhet
Översyn av skyltning och trafiksystemlösningar
Arbete med cykeln ur ett folkhälsoperspektiv
Miljö och klimatkampanjer i syfte att minska koldioxidutsläpp
Etablera cykling som ett betydelsefullt transportmedel, inte minst för skol- och
arbetsresorna.
Förbättra samarbetet med andra aktörer
Utveckling av cykelturism

Cykelplanen beskriver hur detta kan åtgärdas, handlingsplanen prioriterar de aktiviteter som
bedöms som viktigast. Aktiviteterna påbörjas omgående vilket gör cykelplanen till ett levande
dokument, som följs upp årligen.
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3. NULÄGESBESKRIVNING
Cykeln har många fördelar. Studier visar att människor väljer att cykla till jobbet framförallt
för att det är snabbast och enklast. I andra hand cyklar de till arbetet för att få motion i
vardagen, utan tidsförlust. Fritidscykling kräver annat såsom något att se på, vacker och trygg
väg, infrastruktur, marknadsföring, skyltning etc.

3.1 Resevaneundersökning
Trafikverket har på uppdrag av Uddevalla kommun gjort en webbaserad enkätundersökning
bland kommunens anställda för att få en bild av hur deras resvanor ser ut samt skapa ett
kunskapsunderlag för hur man kan förbättra möjligheterna för människor att välja att åka
kollektivt, samåka, cykla eller gå.
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Resultatet visar att det är 69 % som åker bil till och från arbetet. 20 % cyklar.
19 % går och 14 % tar bussen. Drygt hälften, 52 %, av respondenterna har 20 minuter eller
kortare restid till arbetet.
De svarande anser att problemen med att cykla är att det är för få cykelvägar,
säkerhetsproblem i samband med biltrafik samt dåligt underhåll. Cykelvägnätet är inte heller
komplett utan kan helt upphöra utan förvarning. Gång- och cykelvägnätet borde också märkas
upp bättre.
Det finns förslag om cykelplanerare för att få fram den mest tidseffektiva gång- och
cykelvägen. Förvaringsutrymme för cykeln på arbetsplatsen samt någon form av uppmuntran
i form av cykelhjälmar, lånecyklar och underhållsstationer.
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3.2 Cykelräkning och inventering av cykelvägar
För att veta att det blir bättre och att vi ökar cyklandet så har tekniska kontoret gjort en
cykelräkning på utvalda cykelvägar. Syftet är att vidareutveckla och förbättra dagens
förutsättningar för cykeltrafiken. Målet är ett ökat och säkert cyklande i Uddevalla kommun
samt förbättrad miljö och folkhälsa.
Vi har också haft hjälp av Uddevalla cykelklubb som medverkat med en inventering av gångoch cykelvägar i centralorten inklusive bostadområden ut till Torpområdet. Uppdraget var att
titta på trygghet, säkerhet, tillgänglighet och komfort.

3.3 Brister i dagens nät
Många brister har kartlagts i de olika inventeringarna och de huvudsakliga
bristerna ligger i centrum där det fattas bra sammalänkade och säkra
cykelbanor.
På det övriga cykelnätet är det främst underhåll som asfaltering, siktröjning,
röjning av vägbanan och klippning av närliggande buskar mm för att förbättra
sikten, tryggheten och säkerheten.
Vidare saknas en del skyltar medan andra är gamla och nedklottrade. Detta gäller för såväl
vägvisningsskyltar som påbudsskylten som visar var cykelvägen börjar.
Komplettering av sammanlänkande nät och utbyggnad av gång- och cykelvägar behöver
planeras in.

3.4 Cykelolyckor
Offentlig statistik är baserad på polisrapporter. Det innebär att de flesta olyckor med cykel
förblir okända då de sällan polisrapporteras. Numer finns även olyckor rapporterade från1
akutsjukvården. Denna nya statistik visar att cykelolyckor orsakar lika många bestående
personskador som bilolyckor. Singelolyckor står för en stor del av cykelolyckorna där
bristande drift och underhåll är avgörande faktorer. Fakta från VTI, Statens väg- och
transportforskningsinstitut1, säger att -drygt 40 % av cyklisternas singelolyckor kan relateras till
drift och underhåll och singelolyckorna utgör mer än 70 % av alla cykelolyckor. Det är
framförallt halkbekämpningen som är viktig för cyklisternas säkerhet. För framkomligheten är
snöröjningen den driftåtgärd som har störst betydelse. En ojämn beläggning, rullgrus och
glaskross resulterar också i olyckor men har främst betydelse för cyklisters komfort och
förlänger deras restid.

1

http://www.vti.se/sv/publikationer/cykelvagars-standard--en-kunskapssammanstallning-med-fokus-pa-driftoch-underhall/ (Hämtad 2013-07-09)
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Antal olyckor uppdelat på svårighetsgrad och år på kommunal väg
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För år 2012 fanns vid rapportens sammanställning ingen komplett officiell statistik.

3.5 Synpunkter från allmänheten
Många synpunkter har kommit till tekniska kontoret via e-post, media och telefonsamtal som
handlar om bristande vägvisning, hålor i asfalten, räcken som sticker ut i cykelbanan och brist
på sammahängande stråk och felande länkar.
Men det kommer också helt nya förslag. Vissa av förslagen har arbetats in bland
åtgärdsförslagen i denna cykelplan och andra inte. Förslag som inkommit i samband med
samrådet för cykelplanen har övervägts och de förslag som ansetts rimliga har arbetas in.

4. ÅTGÄRDER FÖR ATT STÄRKA CYKLINGEN I UDDEVALLA
Vi har identifierat ett antal centrala frågeställningar i arbetet med att stärka cykeln som både
transportmedel och för den lokala turismen. Generellt sett kan sägas att Uddevalla har ett väl
utbyggt väg- och cykelnät. Ett problem är dock att det i centrum saknas naturliga och
sammanlänkande cykelvägar vilket innebär problem för cyklisten att ta sig fram på ett smidigt
och lätt sätt.
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För att underlätta cyklandet i Uddevalla behöver därför följande insatser prioriteras:








Underhåll av befintliga gång- och cykelvägar med
fokus på huvudnät i centrum.
Markering/linjemålning för cykelstråk. Tydlig
vägvisning i vägbanan var man kan cykla.
Markera väjningsplikt för bilar.
Trottoarkanter vid korsningar mellan Cykelbanor
och bilväg bör avfasas med en mjukare övergång
och markering.
Sammanlänkande stråk genom centrum för lättare framkomlighet för cyklisten.
Se över befintliga vägvisningar samt ta fram en lista på var det saknas.

Genomförandet fördelat årsvis redovisas i handlingsplanen.

4.1 Infrastrukturåtgärder
Gång och cykelvägnätet i Uddevalla har delats in i huvudnät och lokalnät. Detta för att tydligt
visa var vi har våra huvudstråk. De primära länkarna bildar ett huvudvägnät för cyklister.
Huvudvägnätet ska vara ett alternativ för resor som annars skulle ske med bil. Ambitionen är
att det inte ska vara längre till en länk i huvudvägnätet för cyklister än till en länk i huvudnätet
för biltrafik.
Lokalnäten bildar länkar mellan de olika stadsdelarna och stråk till huvudnäten. De åtgärder
som föreslås i cykelplanen är i första hand riktade mot huvudvägnätet. Där länkar i det
primära cykelnätet korsar biltrafikvägar ska cykeltrafiken prioriteras.

4.2 Principer vid utbyggnad av cykelvägar
Principen är att cykelvägar ska utformas för att ge cyklisterna bästa möjliga säkerhet,
framkomlighet och bekvämlighet. Principerna i detta kapitel ska följas vid utbyggnaden av
cykelvägnätetet och alla eventuella avsteg från dessa principer måste motiveras.
4.2.1 Huvudstråken
Huvudcykelstråken ska vara dubbelriktade och dimensioneras för 30/40 km/h när det gäller
sikt, linjeföring och utrymme. För framkomligheten och trafiksäkerheten är det viktigt att
huvudnätet har prioritet i korsningar med bilvägar, alltså motsvarande huvudled. Detta görs
med fysiska åtgärder och lokala trafikföreskrifter. Det innebär fartdämpning samt
väjningsplikt för biltrafiken. I vissa fall kan väjningsplikt för cyklisten förekomma vid farliga
passager med exempelvis tunga fordon.
4.2.2 Separering
Det är viktigt att separera cyklister från bilister
så att de båda trafikslagen inte kan mötas på
andra platser än hastighetssäkrade passager och i
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30 miljö. Cykling i blandtrafik ska endast ske på gator där bilars hastigheter är 30 km/h (40
km/h) eller lägre.
Även gående och cyklister bör åtskiljas. Gående känner sig otrygga då de måste dela utrymme
med cyklister. Många äldre människor ser otryggheten som det allvarligaste problemet i
trafiken. Särskiljning av gång- och cykelbanan är särskilt angelägen för det övergripande
cykelvägnätet där cyklisternas hastigheter ofta är högre än på andra typer av cykelstråk. Enligt
SKLs, Sveriges Kommuner och Landsting, GCM handbok 2 bör avskiljning finnas om moped
tillåts på gång- och cykelbanan.
4.2.3 Korsningar
Passager där bilister och cyklister möts ska
hastighetssäkras där hastigheten för biltrafiken är
högre än 30 km/h. Med ”hastighetssäkrad
passage” menas en plats där fysiska åtgärder som
gupp, upphöjd korsning etc., säkerställer att bilar
och bussar inte överskrider 30/40 km/h.
Trafikleder med stora biltrafikflöden i höga
hastigheter som korsas av cykelstråk ska göras
planskilda. Detta görs med bro eller tunnel. För tunnlar är utformningen viktig. En gång- och
cykeltunnel ska kännas trygg under
dygnets alla timmar. Det innebär att den
ska utformas ljus och öppen, med god
belysning ska anordnas.

4.2.4 Bredd
Alltför smala cykelvägar minskar framkomligheten och ökar otryggheten. Detta gäller särskilt
vid platser med större antal cyklister. Vid nybyggnation ska en cykelväg inte vara smalare än
tre meter. Annars anpassning till befintliga förhållanden.
4.2.5 Cykelfält
I planeringen bör cykelvägar eftersträvas som nya länkar på gator där hastigheten är över
30/40 km/h, men om utrymme saknas för cykelbana eller om det är mycket tätt mellan
korsningar kan uppmålade cykelfält vara en alternativ åtgärd.
Cykelfält ger generellt sätt lägre trygghet jämfört med cykelbanor men kan vid behov
anläggas om den skyltade hastigheten är lika med eller lägre än 50 km/h. Cykelfält anläggs

2

http://www.trafikverket.se/PageFiles/35571/gcm_handbok.pdf
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vanligen på huvudgator i städers centrala delar. Det är därför en infrastruktur som många
cyklister kan dra nytta av.
4.2.6 Belysning
Det är från trygghets- och säkerhetssynpunkt viktigt att gång- och cykelvägar har en
tillfredsställande belysning. Detta gäller såväl i som mellan stadsdelar och skall beaktas vid
alla nyexploateringar. Inventeringen har visat att alla viktiga cykelvägar har belysning, men
att det inte alltid är i form av egen belysning. Det är vanligt att cykelvägarna ligger i
anslutning till bilvägar som har belysning och att cykelvägen kan dra nytta av den.
4.2.7 Busshållsplatser
Där utrymme finns ska cykeltrafik hänvisas
bakom hållplatsen och bakom väderskyddet.
Det ger färre konflikter mellan cyklister och
de väntande busspassagerarna. Resenärer som
stiger av bussen bör inte gå rakt ned på en
cykelväg. Saknas utrymme bakom hållplatsen
får cykeltrafiken ledas framför hållplatsen.
Viktigt är då att göra cykelvägen extra tydlig
med hjälp av avvikande beläggning och
cykelsymboler. I samband med åtgärder ska hållplatslägen och standard på hållplatserna
undersökas och eventuellt förbättras, genom sådan samordning kan besparingar göras.
4.2.8 Trafiksignaler
Cyklisten är känslig för ”onödiga” stopp i trafiken och
missgynnas ofta eftersom signalregleringen inte är anpassad
efter cykeltrafikens behov. De detektorer som finns för
cykeltrafiken är vanligen placerade alltför nära signalerna
vilket skapar osäkerhet och fördröjningar för cyklisten även
om det är få andra trafikanter i övrigt i korsningen.
Successivt ska trafiksignalerna i kommunen göras mer ”cykelvänliga” i korsningar där livlig
cykeltrafik förekommer.
4.2.9 Genhetskvoter
Cyklister är känsliga för omvägar och vill ha raka och enkla färdvägar. Ett mått för att mäta
detta är genhetskvoten, det vill säga avståndet via cykelnätet dividerat med fågelvägen.
Genhetskvoten från bostaden till viktiga målpunkter som skola, affär, centrum etc. ska inte
vara mer än 1,5 ggr längre än jämfört med fågelvägen. Det innebär att är det 200 meter
fågelvägen får det inte vara mer än 300 meter via cykelnätet för att det ska vara attraktivt att
nyttja cykelvägen att välja cykeln. Uppfattas cykelvägen som längre än den genaste vägen
väljer cyklisten ofta inte den. Det är därför viktigt att vid planering och projektering välja
sträckningar som är så gena som möjligt.
4.2.10 Skolvägar
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I denna cykelplan hanteras inte specifika skolvägar i
detalj. Detta innebär inte att skolvägarna anses mindre
viktiga. De åtgärder som föreslås i cykelplanen
kommer alla cyklister till godo och ökar
trafiksäkerheten för både stora och små cyklister.
Detaljlösningar i varje skolas närområde kommer att
hanteras i separata projekt.
De sista åren har nyetableringar av skolor och andra
publika verksamheter ägt rum i miljöer som saknar
tillfredsställande gång- och cykelvägar. Det har
inneburit oacceptabla trafiksäkerhetsrisker för de
barn och ungdomar som på egen hand tar sig till
och från dessa verksamheter. Tekniska kontoret har
rent juridiskt liten möjlighet att påverka t ex
friskolornas placering. Genom dialog och i samband med bygglov försöker man dock påverka
placeringen så långt det är möjligt.
Vår förhoppning är att när föräldrar känner sig trygga med barnens skolväg kommer
skjutsningen att minska. En ny cykelgeneration kommer att ta form med sunda och bra vanor
för miljö och människa.
4.2.11 Väder och vind
Cykeltrafiken uppvisar stora variationer beroende på säsong och
väderlek. Vinterväghållningen har en avgörande betydelse för att man ska
välja att cykla också under vinterhalvåret.
Skötseln av cykelvägar ska ha sådan standard att det är möjligt att cykla
trafiksäkert hela vintern. Målsättningen i kommunen är att röja huvudnätet till kl. 07.00. Motsvarande krav finns exempelvis i flera cykelvänliga städer. Nästan alla
cykelbanor som ingår i huvudvägnätet ingår också i det nät som prioriteras vid snöröjningen,
och till det prioriterade nätet hör dessutom några ytterligare länkar.
Vi har naturligtvis också ambitionen att tillgodose ett gott underhåll under övriga tider av året.
Målsättningen är att sandupptagningen på gator och vägar i innerstaden ska vara genomförd
senast den 15 maj. Dessutom skall cykelvägarna hållas i sådant skick att risken för olyckor
minimeras. Belysning, skyltar och vägmärken ska vara hela och rena och får inte skymmas av
växtlighet.
4.2.12 Vägvisning
Vägvisning på cykelvägnätet är en viktig del av orienterbarheten
för cyklister. Vägvisningen markerar cyklisternas plats i
transportsystemet och fungerar som marknadsföring av cykeln.
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Vägvisningen ska leda cyklisterna till de stråk och länkar som är mest trafiksäkra och
prioriterade utifrån drift och underhåll. Den ska ange målpunkter och därmed tydligt visa på
stråkens riktning. Principen är att vägvisa i varje vägvalspunkt.
Vår kartläggning visar på brister i vägvisningen. I ett första skede ska brister i den befintliga
cykelvägvisningen åtgärdas. I ett andra skede kompletteras vägvisningen med nya målpunkter
och nya sträckningar. Justeringar kan också behövas i samband med större nyexploateringar,
när nya cykelstråk färdigställs eller vid andra trafikförändringar.
4.2.13 Cykelparkeringar
Bra och funktionell cykelparkering är en förutsättning för att öka
cyklandet i kommunen. Det är flera aspekter som är viktiga.
Cykelparkeringen måste finnas i närhet av målpunkten. Det ska
finnas goda låsningsmöjligheter och en väl upplyst miljö med
god insyn. Det måste placeras så att det tar hänsyn till
tillgänglighet för funktionshindrade.

Det är viktigt att cykelparkeringar lokaliseras så
nära målpunkten som möjligt då olika studier
visar att cyklister parkerar sin cykel i en radie av
högst 25 meter från målpunkten såsom
exempelvis affärer, pendelstationer, kulturella
utbud med mera. Finns det inte bra och nära
cykelparkering finns det risk att cyklar parkeras
på olämpliga ställen.
Viktiga punkter för cykelparkering är större
resecentra såsom Kampenhof busscentral,
Uddevalla och Ljungskile station samt Östra
stationen. Större arbetsplatser bör också erbjuda
goda möjligheter för cykelparkering.
Uddevalla sjukhus är ett bra exempel där det
finns ett låst cykelparkeringshus för anställda.
Cykelparkering vid skolor bör prioriteras.
Vid arbetet med att förbättra säkra skolvägarna bör även
cykelparkering beaktas.
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4.2.14 Skrotcyklar
Gamla, trasiga och övergivna cyklar är en vanlig syn i
cykelställen. En kontinuerlig utrensning av dessa ger en renare
och snyggare stadsbild där cyklisten lätt hittar en parkeringsplats.
Skötseln av cykelställen är på många platser dåligt och det
krävs ett kontinuerligt underhåll. Det är enklare och billigare att
göra små justeringar ofta, än att behöva byta ut hela cykelställ.

5. CYKELTURISM
Besöksnäringen är en näring som blir allt viktigare för
Sverige. Enligt Tillväxtverket kan cykelturism bidra till
småskalig hållbar näringslivsutveckling. Erfarenheter från
andra länder visar tydligt att framgångsrika cykelturistleder har en hög förmåga att dra till sig besökare.
Uddevalla ingår mellan 2011 och 2013 i Leaderprojektet
”Skepp o´Hoj”. Projektet omfattar alla kommuner mellan
Öckerö och Uddevalla. Projektets syfte är att koppla ihop
befintliga cykelvänliga vägar till en helhet som tillsammans med målpunkter lockar
cykelturisten. Projektet är ett exempel på hur Uddevalla kommun medverkar i arbetet att
stärka cykelturismen, men mer kan göras.

Uddevalla kommuns mål för cykelturismen är:
Att Uddevalla ska bli en attraktiv cykeldestination av hög kvalitet.
Att cykelturismen skall ses som en viktig faktor för kommunens besöksnäring.
Att utveckla cykelslingor och kartor till dessa (digitalt och i tryck) med olika teman och
svårighetsgrad.
Att stimulera till fler uthyrningsställen av cykel.
Att koppla ihop cykelvägar med båtturer, där man kan ta med cykeln.
Att påverka kollektivtrafiken till att kunna ta med cykeln på framtida bussar och tåg.

Att påverka andra samarbetspartners för nyanläggning av cykelleder som kopplar samman
kommuner.
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6. HANDLINGSPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV CYKELPLANEN
Uppgiften nu är att konkretisera en handlingsplan. Denna ska innehålla förslag på vilka
åtgärder som krävs för att främja cykeltrafiken utifrån cykelplanens intentioner.
Arbetet vilar huvudsakligen på tekniska kontoret som ansvar för trafiksäkerhet, planering,
genomförande och underhåll av gång- och cykelbanor. Tekniska kontoret ansvar för
prioriteringen av insatserna och budgetering av de huvudsakliga insatserna. Här finns förutom
trafikplanerare och trafiksäkerhetskunnig personal också ett ansvar för kommunens
fastighetsbestånd där skolorna kan anses ha en särställning i cykelplaneringen.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret har ansvar för att översikts- och detaljplanering i framtiden
tar större hänsyn till cykeln. Genom sitt EMAS-arbete skall förvaltningen också stötta
informationskampanjer och förändrade beteendemönster hos både kommunens anställda och
allmänheten.
Barn- och utbildningsnämndens ansvar relaterat till cykelplanen vilar främst på
skolskjutsplanering, attitydförändringar bland skjutsande föräldrar och kampanjer för cykel
och säkerhet bland eleverna.
Kommunledningskontoret berörs genom sitt ansvarar för personalfrågor, kollektivtrafiken,
folkhälsa, information, marknadsföring, turism och näringslivsutveckling. Det är viktiga bitar
som på olika sätt kan användas i arbetet med ökad cykling.
Kultur och fritid ansvar för kontakterna med föreningslivet och kan delta i kampanjer,
tävlingar och andra typer av arrangemang.

6.1 Övergripande mål











Centrumnära cykelvägar prioriterade
Prioritera cykelvägar i planarbetet (och kanske bygglovsprocessen)
Folkhälsoperspektivet
Skolsatsningar (info)
Miljö- och klimatkampanjer
Samarbete med andra aktörer, t ex företagarföreningen i Uddevalla och
Ljungskile för att förbättra centrumnära cykelparkering.
Cykelturism
Prioritering av de centrumnära befintliga cykelstråken - underhåll och
utveckling
Prioritering av huvudstråken – underhåll och utveckling
Komplettering för att sammanlänka nät
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6.2 Konkreta åtgärder

















Linjemålning/markering av cykelstråk.
Vägvisning i vägbanan
Vägvisningsinventering – komplettering, principen vägvisning i varje vägval.
Prioritering av nuvarande skyltning därefter komplettering.
Väjningsplikt för bilar
Trottoarkanter avfasas
Länkar i det primära cykelnätet där biltrafik korsar skall ses över och
cykeltrafiken ges prioritet. Fartdämpning och väjningsplikt för bilar, alternativt
planskiljning.
Separering av bil-, cykel- och gångtrafik (30 – 40 km/h eller högre). Prio för
separerade gång och cykelbanor längs huvudnätet
Kartläggning av vilka cykelvägar som är smalare än 3 m. Behov av cykelfält.
Kartläggning av busshållplatslägen som behöver förbättras
Prioritering av vilka cykelvänliga korsningar som succesivt ska införas
Införande av genhetskvoter i planeringen
Detaljlösningar för skolorna i syfte att minska skjutsning och öka säkerhet och
cykelparkering
Planer för trafiksäker cykling året runt
Röjning av skymmande växtlighet
Förbättrade cykelparkeringsmöjligheter, standardisering, specifika satsningar
(bl. a kommunhuset)

6.3 Arbetsgruppens fortsatta arbete
Respektive förvaltning ska ta fram en handlingsplan för sin förvaltning. Möten ska initieras av
kommunledningskontoret och ska genomföras varje år där förvaltningarna redovisar sitt
arbete inom planen för ökat cyklande.
Varje förvaltning har ansvar för att avsätta medel för personella resurser samt utse en
representant.
Gruppen bör sammankallas årsvis för att se över fortlöpande långa- och kortsiktiga mål som
förbättring av och att bygga nya gång- och cykelvägar. Cykelkartan bör uppdateras
kontinuerligt, på nätet direkt, och i tryck.

6.4 Andra kring insatser
På kommunens hemsida finns det information om cykelvett och en cykelkarta som
kontinuerligt behöver uppdateras. Hemsidan kan utvecklas än mer med mer information som
13

exempelvis vintercykling, cykelplanerare, cykelapplikation, pumpstationer, lånecyklar, cykel
på kollektivtrafiken, cykelklubbar, cykelparkeringar, cykelslingor med mera.
Uppföljning av resevaneundersökning bör göras var 5:e år för att se om man har förbättrat
förutsättningarna för ett ökat cyklande utifrån undersökningen som gjordes under 2011.
Uppföljning av cykelräkningen som gjordes hösten 2011 efter att man har förbättrat gång- och
cykelvägar.
Arbeta fram en cykelapplikation och cykelplanerare med en digital cykelkarta som även är lätt
att skriva ut.
Se över samtliga kommunens cykelparkeringar och standardisera cykelställen. Ställen ska
också vara funktionella och låssäkra för dagens cykel.
Kampanjer där vi kan marknadsföra cykling tillsammans med andra intressenter. Information
och/eller föreläsningar på skolorna om cykelns fördelar.
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