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Inledning
Cykeln är det näst vanligaste färdmedlet i Skåne. Det är fler som cyklar än som åker buss och tåg.
God cykelinfrastruktur är med andra ord något som berör många. Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029
omfattar investeringar för 1,5 miljarder kronor, vilket är den största satsningen på skånsk cykelinfrastruktur någonsin under en planperiod.
Drygt 80 procent av alla skåningar har en cykel. För många är cykeln det snabbaste och billigaste
alternativet för att röra sig mellan hem, skola, arbete, vänner och fritidsaktiviteter. Cykeltrafikens
framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet är därför viktig för ett levande och tillgängligt Skåne.
Skåne ska stärkas som Sveriges bästa cykelregion. I Cykelstrategi för Skåne beskrivs hur Region Skåne, de
skånska kommunerna, näringsliv och civilsamhälle kan arbeta tillsammans för att göra detta möjligt.
Målet är att till 2030 öka cykelns färdmedelsandel med tre procentenheter, från 16 till 19 procent. Med
befolkningsökningen inräknat innebär det en ökning av antalet cykelresor med 56 procent jämfört med
2013. Om färdmedelsmålet uppfylls innebär det folkhälsovinster motsvarande 1,8 miljarder kronor per
år till följd av att fler skåningar rör på sig. Satsningar på bättre cykelinfrastruktur bidrar även till att
avlasta bilvägsnätet och minska trängseln. En förbättrad cykelinfrastruktur ökar framkomligheten och
gör det enklare och säkrare att cykla till kollektivtrafiken. Fler attraktiva miljöer skapas och det stärker
turistnäringen i Skåne.
Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 är en fördjupning avseende cykelsatsningar av Regional transportinfrastukturplan för Skåne 2018-2029. Cykelvägsplanen hanterar cykelvägar utmed statliga vägar, vilket
i princip innebär vägarna mellan Skånes städer och byar, samt statlig medfinansiering till kommunala
cykelvägar. Fördelat under planens tolv år motsvarar satsningarna drygt 130 miljoner kronor per år.
Alla brister i cykelvägnätet som har identifierats och de objekt som kommer att byggas finns på en
interaktiv karta på skane.se/cykel. Där visas även var cykelolyckor har skett, befintlig cykelinfrastruktur
och potentialen för arbets- och skolpendling med cykel.
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Utgångspunkter
Fyra utgångspunkter har varit vägledande i arbetet med att ta fram Cykelvägsplan
för Skåne 2018-2029. Det är regeringsuppdraget om att ta fram en regional
transportinfrastukturplan, föregående cykelvägsplan, Cykelstrategi för Skåne
och kommunala önskemål.
Regeringsuppdraget

Grupp 3: 2022 och 2025. Gruppen består av 48 objekt.
Av dessa har tio utgått efter dialog med kommunerna
eller på grund av att de inte berör statligt vägnät.

Var fjärde år får Trafikverket och länsplaneupprättarna
i uppdrag av regeringen att ta fram en ny Nationell
plan för transportsystemet och en ny Regional transportinfrastrukturplan. Nationell plan omfattar de statliga
investeringarna i Sveriges europavägnät och järnvägsnät inklusive intilliggande cykelvägar. Den nationella
planen beslutas av regeringen. Regional plan omfattar
det regionala statliga vägnätet, bestående av riksvägar,
länsvägar och tillhörande cykelvägar.

Samtliga objekt från Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025
där ett avtal eller avsiktsförklaring finns mellan
kommun och Trafikverket har flyttats över till Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029. Resterande objekt har
omprövats för att stämma överens med de strategiska
mål som uttrycks i Cykelstrategi för Skåne.

Den regionala planen tas fram och beslutas av Region
Skåne. Framtagandet sker i samråd med Trafikverket,
Skånes kommuner och representanter från näringslivet.
När planen är beslutad är det Trafikverket som genomför åtgärderna. Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 är
en fördjupning av Regional transportinfrastrukturplan
för Skåne 2018-2029 för att beskriva planens pott för
cykelåtgärder.

Cykelstrategi för Skåne
När Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 togs fram finns
till skillnad från de tre tidigare cykelvägsplanerna, en
cykelstrategi som visar riktning och prioriteringar för
cyklingen som helhet i Skåne. Cykelstrategi för Skåne
beskriver varför och hur cykeln har en viktig funktion
för att uppnå mål i den Regionala utvecklingsstrategin
Det öppna Skåne 2030 och Strategier för det flerkärniga
Skåne. Cykelstrategin innehåller mål för hur cyklingen
ska öka bland såväl vuxna som barn. Hur målen ska
nås beskrivs i sex insatsområden. Cykelvägsplanen är
av särskilt vikt för tre av insatsområdena i cykelstrategin:

Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025
Den föregående cykelvägsplanen, Cykelvägsplan för
Skåne 2014-2025, omfattade 760 miljoner kronor
inklusive medfinansiering med 50 procent från kommunerna. Totalt fanns 110 objekt utpekade i planen
fördelade i tre grupper beroende av när de planerades
att byggas. Mellan 2014 och 2018 kommer totalt 18
objekt att ha färdigställts för en samlad kostnad av
161 miljoner kronor.

Investera i regionalt viktiga stråk och leder. Ett
trafiksäkert, attraktivt och sammanhållet cykelvägnät
är viktigt för att attrahera cyklister. Bättre framkomlighet är ett prioriterat område i Cykelvägsplan för Skåne
2018-2029.

Utfallet i Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025:

Förbättra kopplingen mellan cykel och kollektivtrafik. Ett av de mest effektiva sätten att minska
restiden från dörr till dörr med kollektivtrafik är att
kombinera resan med cykel. I de fall en bytespunkt
finns inom en tiominuters promenad från start- eller
målpunkten kan de flesta tänka sig att gå. För längre
avstånd är bra cykelkopplingar viktiga. I Skåne planeras flera nya Superbuss- och Pågatågsstationer. Bra cykelkopplingar till dessa och till befintliga bytespunkter
ökar kollektivtrafikens och cykelns attraktivitet.

Grupp 1: 2014 och 2017. Femton av objekten har
byggts inom utsatt tid, två objekt har utgått efter
dialog med berörda kommuner. Nio objekt har inte
färdigställts inom utsatt tid. Skälet till eftersläpningen
är i huvudsak långa planeringstider.
Grupp 2: 2018 och 2021. Gruppen består av 38 objekt.
Av dessa har två färdigställts och nio objekt har utgått
efter dialog med kommunerna eller på grund av att de
inte berör statligt vägnät.
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Öka säkerheten för cyklister. En av anledningarna till
att vissa väljer bort cykeln är den upplevda otryggheten
i trafiken. För att skapa en miljö där flera trafikslag
samsas om utrymmet på ett säkert sätt behövs flera
olika åtgärder. Det är nödvändigt att skapa en hänsynstagande trafikkultur där alla trafikanter tar ansvar
för både sin och andras säkerhet i trafiken. Samtidigt
behövs insatser i den byggda miljön som minimerar
olycksrisken. Målsättningar i cykelstrategin är bland
annat en nollvision om antalet dödade och svårt
skadade cyklister samt att alla skånska kommuner ska
ha en plan för hur drift och underhåll för cykel ska
förbättras i syfte att öka trafiksäkerheten.

Processen med att ta fram Cykelvägsplan för Skåne
2018-2029 inleddes under hösten 2016 med att en
uppföljning av Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025
och information om den kommande planprocessen
skickades ut till kommunerna. I februari 2017 hölls
fyra kommundialoger med tjänstepersoner i Skånes
fyra hörn. Resultaten från dialogerna redovisades på
Planeringssamverkan i Malmö och Kristianstad i mars
2017. På politisk nivå har cykelvägsplanen diskuterats
som en del av den regionala transportinfrastrukturplanen på återkommande politiska styrgruppsmöten
med representanter från kommunerna och i direkt
kommundialog med politiker.

Kommunala önskemål

Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 har varit på remiss
25 augusti till 20 oktober 2017.

Kommunerna har bidragit till Cykelvägsplan för Skåne
2018-2029 genom att berätta hur de vill utveckla
cyklingen i sin kommun och vad kommuninvånarna
vill se för cykelinfrastruktur.

Kattegattleden mellan Göteborg och Helsingborg är Sveriges första och längsta cykelturistled som är kvalitetssäkrad av trafikverket. Här passerar den genom
centrala Båstad.
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REGION SKÅNES STRATEGIER OM TRANSPORTSYSTEMET I ETT SAMMANHANG

De fem prioriterade ställningstagandena:
Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet

Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster

Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor

Skåne ska vara globalt attraktivt

Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur

STRATEGIER FÖR DET FLERKÄRNIGA SKÅNE
Fysisk planering är verktyg för att nå social hållbarhet, folkhälsa, ökad sysselsättning, näringslivsutveckling samt
innovation m.m. Fem strategiområden är utpekade för det flerkärniga Skåne:
Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala
kärnor och utveckla den flerkärniga ortstrukturen

Skapa socialt hållbara, attraktiva orter och miljöer som
erbjuder hög livskvalitet

Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne

Stärka Skånes relation inom Öresundsregionen, södra
Sverige och södra Östersjön

Växa effektivt med en balanserad och hållbar
markanvändning

STRATEGI FÖR ETT HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM I SKÅNE 2050

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

TÅGSTRATEGISKT
UNDERLAG

GODSTRATEGI

CYKELSTRATEGI

MOBILITETSPLAN

DRIVMEDEL

BREDBANDSSTRATEGI

REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTURPLAN

NATIONELL PLAN FÖR
TRANSPORTSYSTEMET

CYKELVÄGSPLAN

Figur 1. Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 bidrar till att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin Det
Öppna Skåne 2030 genom att definiera strategiskt viktiga satsningar på cykelinfrastrukturen i Skåne, samt
beskriva hur de bidrar till ökad tillgänglighet.
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Den skånska
cykelinfrastrukturen
Med en tät struktur av små och stora orter är Skåne en region där arbetstillfällen,
skolor, service och handel ofta ligger inom cykelavstånd. På många ställen går det
utmärkt att ta sig fram med cykel medan det på andra platser finns brister som
hindrar människor att cykla. Cykelmöjligheterna beskrivs i det här kapitlet i termer
av funktionell och trafiksäkerhetsmässig klassning.
Det svenska vägnätet består av statliga, kommunala
och enskilda vägar. Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029
berör investeringar utmed det statliga vägnätet och medfinansiering till cykelinvesteringar på det kommunala
vägnätet. Undantaget från cykelvägsplanen är eventuella
cykelvägar längs europavägar. Dessa är statliga, men

beslutas nationellt. Översiktligt är vägar i tätorter
kommunala, vägar mellan tätorter statliga och mindre
vägar däremellan, inte sällan med grus som slitlager,
enskilda. Banvallar är oftast kommunala. Det finns
dock många undantag från denna översiktliga
beskrivning.

Tätorter består till största
del av kommunala vägar.

Landsväg, riksväg eller annan del av
det statliga vägnätet. Planeras för i
Regional transportinfrastrukturplan
och cykelvägsplan.

Europaväg. Planeras i Nationell
transportinfrastrukturplan.

Enskild väg.

Nedlagd banvall som
ägs av kommunen.

Figur 2. Principbild över väghållare. Grönt är det kommunala vägnätet, blått det enskilda vägnätet och rött det statliga vägnätet.
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Funktionell klassning

Lednätet för cykel
Skåne har mycket goda förutsättningar att bli en stark
cykelturismdestination. Syftet med lednätet är att skapa
sammanhängande stråk av cykelleder som stärker Skåne
som destination för cykelturism. Lednätet ska med
tiden utvecklas förutsatt att de lokala och regionala
lederna som tillkommer är av hög standard och är
kvalitetssäkrade enligt Trafikverkets kriterier för leder.
De leder som pekas ut behöver vara säkra, bekväma
och erbjuda en god upplevelse av Skåne.

Vägarna i cykelinfrastrukturen kan klassificeras utifrån
sin funktion och utifrån sin trafiksäkerhetsstandard.
Vägar med hög funktionell klassning men med låg
trafiksäkerhet är viktigare att åtgärda genom att bygga
parallella cykelvägar än vägar med mindre betydande
funktion. På detta och på det kommande uppslaget
presenteras översiktligt klassningarna av cykelvägnätet. Den funktionella klassningen syftar till att se till
en vägs funktion för cyklister. Den smala lite krokiga
vägen som går parallellt med den breda riksvägen kan
verka oansenlig men ändå vara viktig för den som ska
cykla mellan två orter. Klassningen kan också ligga
till grund för drift- och underhållsstandard och vilket
behov av omledning som krävs vid vägbyggen.

Under planperioden kommer Region Skåne att investera
i att färdigställa Sydkustleden som nationell cykelturismled och åtgärda felande länkar på Kattegattleden
och Sydostleden. När Sydkustleden färdigställs
kommer detta bilda en närmare 900 km lång sammanhållen cykelled från Göteborg till Växjö varav ungefär
hälften av sträckan går genom Skåne utmed kusten.
Dessutom undersöks möjligheterna att utveckla nya
regionala leder som bidrar till ett sammanhållet rekreativt nät samt dagsslingor som knyts till de nationella
lederna. Dessa cykelleder ska ses i ett sammanhang
med annan ledbaserad turismnäring.

Prioriterade nätet för arbetspendling
med cykel
Skånes viktigaste regionala cykelvägar för pendling
ingår i det prioriterade nätet för cykling. Dessa kan
delas upp i stråk med stor eller medelstor potential att
attrahera cyklister. På grund av att flödena av cyklister
antingen redan är stora i dessa stråk eller kan bli stora
om infrastrukturen byggs ut ska det prioriterade nätet
för cykel i första hand bestå av separat cykelväg. I vissa
fall kan samma funktion uppnås i blandtrafik.
Redan idag är stora delar av det prioriterade nätet för
cykel utbyggt med separat cykelväg. Standarden varierar
dock kraftigt och nätet är inte sammanhängande.
Under 2016 genomfördes en inventering av nätet för
att avgöra vilka standardhöjningar som behövs för att
det prioriterade nätet för cykel ska upplevas som snabbt,
bekvämt, smidigt och tryggt. Denna inventering ligger
till grund för de satsningar som görs i Cykelvägsplan för
Skåne 2018 – 2029. Hela det prioriterade nätet för cykel
ska vara utbyggt till god standard år 2030.
Basnätet för cykel
Basnätet är ett nät som beskriver mellan vilka orter
och viktiga målpunkter det är möjligt att cykla och
hur. I basnätet ingår därför inte alla cykelvägar, utan
bara de med funktionen att knyta samman Skånes byar
och städer. En väg bedöms som lämplig ifall den består
av separat cykelväg eller cykelfält eller ifall cyklingen
sker på lågtrafikerat vägnät i blandtrafik, definierat
i trafiksäkerhetsklassningen som blått i figur 6.
En majoritet av relationerna i basnätet bedöms redan
idag acceptabla att cykla på. I flera fall där det finns
brister är det inte motiverat att anlägga en separat
cykelväg eftersom det potentiella antalet cyklister är
lågt. Istället ska framkomligheten för cyklisterna i
första ordnas genom att utnyttja lågt trafikerade vägar
för cykling i blandtrafik. Basnätet för cykling bygger
på en vidareutveckling av den cykelvägvisningsplan
som Trafikverket tagit fram under 2017. Under planperioden ska alla acceptabla cykelrelationer i basnätet
vägvisas med när- och fjärrmål samt avstånd.

Möjliga regionala leder
Kommande nationell led
Befintliga nationella leder
Figur 3. Lednätet för cykel. Vinrött för öppnade nationella leder (sträckat för
kommande led) Rosa för möjliga regionala leder. Smala rosa linjer är cykelleder som kommunerna pekat ut sedan tidigare.
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Möjligt att cykla på lågtrafikerade vägar eller på separat cykelväg mellan orterna
Bristande möjlighet att cykla mellan orterna
Prioriterat nät

Basnät

Figur 4. Funktionella vägnätet för cykel i Skåne. Basnätet för cykel i blått (sträckat för felande länkar) och Prioriterade nätet för arbetspendling med cykel i lila
(sträckat för felande länkar).
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Trafiksäkerhetsklassning av cykelvägnätet
Den cykelbara infrastrukturen kan beskrivas som den
infrastruktur som inte är olämplig eller förbjuden att
cykla på. I Skåne finns ett omfattande lågtrafikerat
och asfalterat vägnät som gör det möjligt att på flera
platser cykla säkert i blandtrafik på hela eller delar
av en sträcka. Vad som på ett teoretiskt plan är säker
blandtrafik är definierat enligt Trafikverkets Vägledning
för regional cykelvägvisning. Flera av de enskilda vägarna
är lågtrafikerade och lämpar sig väl för cykling. Enskilda
vägar med statligt driftsbidrag måste vara öppna för
allmän trafik. Enskilda vägar utan statligt driftsbidrag
måste inte vara öppna för motortrafik, men är ofta det.
Genom allemansrätten kan väghållaren inte förbjuda
någon att gå, cykla eller rida på vägen.
På www.cyklaiskane.se finns en trafiksäkerhetsklassning av Skånes vägnät. Den kallas där för cykelbarhet.

Årsdyngstrafik
Hastighet
km/tim

< 250

< 500

< 2000

< 2500

< 3000

< 5000

30
40
60
70
80
100

Figur 5. Vägar med höga hastigheter och höga trafikflöden innebär sämre
förutsättningar för cyklister. Tabellen utgår från Trafikverkets Vägledning
för regional cykelvägvisning. Figur 6 på nästa sida visar hur indelningen kan
klassificera det skånska vägnätet.

Stora delar av Skåne kan nås via det lågtrafikerade vägnätet. Det fungerar i många fall utmärkt för vuxna att cykla på.
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Figur 6. Det trafiksäkerhetsklassade cykelnätet i Skåne enligt figur 5 på föregående sida. Mörkblått är cykelvägar,klarblått och ljusblått är det lågtrafikerade vägnätet
som är lämpligt att cykla på, rosa är vägar som är tveksamma att cykla på och röda vägar är olämpliga eller förbjudna att cykla på.
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ATT UTGÅ FRÅN BRISTER
Behövs cykelvägen? Finns det alternativa vägar? Kommer någon att cykla på den när den blir klar?
Med Trafikverkets fyrstegsprincip och metoden med åtgärdsvalsstudie skapas förutsättningar för kostnadseffektiva lösningar på upplevda brister.
Åtgärdsvalsstudier är ett förberedande arbete som i första hand är av principiell karaktär och inte går in på
utformning av konkreta fysiska åtgärder. Åtgärdsvalsstudierna ska tillämpas innan den egentliga planeringen av
infrastrukturobjekt påbörjas. Syftet är att bestämma vad som ska göras för att lösa transportproblemet. Det ska
vara en förutsättningslös transportslagsövergripande analys som tillämpar fyrstegsprincipen.
Vid framtagandet av cykelvägsplanen har Region Skåne utgått från metodiken för åtgärdsvalsstudier. Metoden
beskrivs i Trafikverket, Boverkets och Sveriges kommuner och landstings handledning Åtgärdsvalsstudier – nytt
steg i planering av transportlösningar Handledning 2015:171.

Initiera

Förstå
situationen

Pröva
tänkbara
lösningar

Forma
inriktning
och
rekommendera
åtgärder

Processen inom åtgärdsvalsstudier för att rekommendera lämpliga åtgärder enligt Åtgärdsvalsstudier - nytt steg i
planeringen av transportlösningar

Initiera
Första steget är att inleda arbetet genom att identifiera intressenter, skapa en projektgrupp och formulera ett syfte med åtgärdsvalsstudien. I Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 beskrivs den initiala fasen i
kapitlen Utgångspunkter. Projektgruppen för arbetet
har bestått av tjänstepersoner från Region Skåne och
Trafikverket.

betydelse för framkomligheten för cykel i Skåne och
hur stor är potentialen för arbetspendling, skolpendling eller rekreationscykling?
2. Optimera:
Om det är relevant att åtgärda en brist är nästa stega
att fundera på hur det ska göras. En ny cykelväg är
inte alltid det bästa alternativet. I många fall är det
möjligt att cykla i blandtrafik på en parallell väg med
låg årsdyngstrafik om den vägvisas korrekt. I andra
fall kan avtal slutas med enskilda väghållare om att
få använda deras väg för cykeltrafik istället för att
anlägga en ny cykelväg.

Förstå situationen
Nästa steg är att förstå situationen. I det här fallet
handlar det dels om att förstå cykelvägnätets
uppbyggnad, vilket beskrivs i kapitlet Den skånska
cykelinfrastrukturen samt att identifiera de brister
som finns längs det statligt regionala vägnätet. Detta
görs tillsammans med det Skånska kommunerna
och Trafikverket. I Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029
beskrivs bristerna i det skånska cykelvägnätet i nästa
kapitel – Brister i den Skånska cykelinfrastrukturen.

3. Bygg om:
Fyrstegsprincipens tredje steg är begränsade ombyggnader. Dessa har stor betydelse för att binda
samman cykelinfrastrukturen i Skåne eftersom de
är kostnadseffektiva. Det rör sig om att åtgärda
felande länkar som binder samman lågtrafikerade
vägar, korsningsåtgärder och GCM-stöd, det vill säga
skapa trafiksäkra ytor eller cykelfält i väggrenen på
befintliga vägar.

Pröva tänkbara lösningar
När förutsättningarna är fastställda prövas tänkbara lösningar. Detta görs enligt fyrstegsprincipen. I
processen med att pröva tänkbara lösningar är det
viktigt att ha i åtanke vad bristen avser. Ska den lösning som eftersträvas leda till att fler barn cyklar, att
trafiksäkerheten ökar eller finns kanske andra behov.

4. Bygg nytt:
Att bygga nytt innebär i cykelvägsplanen att bygga
nya cykelvägar utmed statligt regionala vägar.

1. Tänk om:
När en brist identifierats är första steget att kritiskt
granska situationen och resonera kring huruvida det
är en relevant brist eller inte. Finns det ett behov
av att kunna cykla längs den sträckan eller finns
det redan en fullgod cykelmöjlighet? Berör bristen
det statligt regionala vägnätet? Är kostnaden för att
åtgärda bristen orimligt stor i förhållande till dess

Forma inriktning och rekommendera åtgärder
Med utgångspunkt från stegen ovan ska åtgärder
rekommenderas. I Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029
presenteras objektslistan för cykelvägar utmed det
statliga vägnätet i kapitlet Statliga regionala cykelvägar. I Bilaga 1: Beskrivning av objekt beskrivs
tänkbara lösningar på de enskilda bristerna.
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Brister i den skånska
cykelinfrastrukturen
Den skånska cykelinfrastrukturen är på många sätt otillräcklig, även om uppfattningen av vad som är en brist varierar. En förälder som cyklar med barn önskar
separata cykelvägar och säkra passager medan en van arbetspendlare tycker att
det duger med väggrenen på en 70-väg, bara det är gent. En landsvägscyklist
kanske anser att grusunderlag är en brist.
Vad Region Skåne anser vara en brist i den regionala
cykelinfrastrukturen beror till hög grad på vägens
funktion i relation till dess trafiksäkerhetsnivå, det
finns dock inga exakta gränser. I kapitlet Den Skånska
cykelinfrastrukturen presenteras det funktionella respektive trafiksäkerhetsmässiga klassningen av cykelvägnätet. Detta, tillsammans med kommunala önskemål,
ligger till grund för vilka brister som kommer att
åtgärdas inom Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029.

vägar. Mellan kvarvarande orter bedöms cykelmöjligheterna som bristfälliga eftersom det antingen krävs
cykling i blandtrafik med stora trafikflöden alternativt
att omvägen för cyklister blir för stor. I figur 7 visas
bristerna i det så kallade basnätet. Alla dessa brister
kan inte åtgärdas under planperioden. Flera av bristerna
har dessutom låg potential att attrahera cyklister, i
första hand på grund av långa avstånd.
För det prioriterade nätet kan en högre nivå på infrastrukturen förväntas. Vissa brister i trafiksäkerhet och
framkomlighet återstår att åtgärda. De åtgärder som
ligger på statligt vägnät kommer att åtgärdas under
planperioden.

Funktionella brister
Idag går det att cykla mellan en majoritet av alla tätorter och andra viktiga målpunkter i Skåne på cykelvägar, cykelfält eller i blandtrafik på lågt trafikerade

Brister i basnätet och
det prioriterade nätet
Olämplig
Tveksam

Figur 7. Brister i det prioriterade nätet för arbetspendling med cykel (markerat i bredare rött för brist eller bredare orange för tveksam standard) och basnätet för
cykling (markerat i smalare rött för brist och markerat i smalare orange för tveksam standard).
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Trafiksäkerhetsmässiga brister

Påtalade brister

Trots att antalet döda och svårt skadade cyklister
minskat de senaste tio åren så är cyklister fortfarande
den trafikantgrupp som drabbas av flest olyckor. I
synnerhet om statistiken utgår från olyckor per resta
kilometer. Olycksstatistiken utgår från Swedish Traffic
Accident Data Acquisition (Strada). Den helt klart
största andelen olyckor är singelolyckor. I Skåne har
12000
26 000 cykelolyckor registrerats av polis eller sjukvård
mellan 2000 och 2016. Av dessa var 55 dödsolyckor
10000
och närmare 1300 allvarliga olyckor. De flesta cykelolyckor sker på det kommunala vägnätet, som figur 8
8000
visar, och det är också där som de flesta cykelresorna
sker. Däremot är en mycket högre andel av olyckorna
6000
dödsolyckor eller allvarliga olyckor på det statliga
vägnätet.
4000 De flesta olyckor sker i blandtrafik eller på
cykelvägar och inte i korsningar, vilket figur 9 visar.
12000
2000

I Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 medfinansierar
kommunerna cykelvägarna till hälften och föreslagna
objekt utgår därför i hög grad från kommunala önskemål.
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För att bestämma vilka objekt som ska åtgärdas med
Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 har Region Skåne
tillsammans med Trafikverket och Skånes kommuner
Lindriga olyckor (ISS 1-3)
identifierat de mest angelägna bristerna i cykelinfrastrukturen
längs
det statliga
regionala vägnätet. I
Måttliga
olyckor
ISS 4-8
dialogprocessen med kommunerna påtalades ungefär
Allvarliga
(ISS
180 brister.
Till olyckor
dessa lades
de 9-)
omkring 20 objekt från
Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025 som saknade avtal
Dödsolyckor
eller avsiktsförklaring. Dessa omprövades på nytt som
brister.
Att åtgärda samtliga
skulle
kosta ungefär 2,5
Dödsolyckor
(ej officiell
statistik)
miljarder kronor. De brister i cykelinfrastrukturen som
inte
har önskats
från 1-3)
någon kommun eller prioriterats
Lindriga
olyckor (ISS
avMåttliga
Regionolyckor
SkåneISS
och4-8
Trafikverket har inte utretts i
processen. En översikt över alla brister finns i figur 10
Allvarliga olyckor (ISS 9-)
och
i interaktiv karta på skane.se/cykel.

10000
8000
Gatueller
vägsträcka
6000

Korsning,
Gång- och Övriga platser,
cirkulation, cykelbana/väg ex trottoar
trafikplats

Dödsolyckor
Dödsolyckor (ej officiell statistik)

4000
Figur 8. Cykelolyckor
2000 i Skåne uppdelat efter olyckstyp och väghållare.

Figur 9. Cykelolyckor i Skåne efter olycks- och platstyp.
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Brister som ska åtgärdas inom planperioden
Brister som inte prioriteras

Figur 10. Samtliga drygt 200 brister som är utredda i Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029. Blått markerar de brister som ska åtgärdas inom planperioden och
orange markerar de brister som inte har prioriterats.
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Cykelsatsningar i Skåne
2018-2029
Inte i någon tidigare regional infrastrukturplan för Skåne har satsningarna på cykel
varit så stora som i denna. Inklusive kommunal medfinansiering investeras drygt
130 miljoner kronor per år i cykelinfrastruktur.
Potten för cykelsatsningar som presenteras i Regional
transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029 är 765
miljoner kronor under planens tolv år, drygt 17 procent
av hela planen. I Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029
fördelas satsningarna mellan tre poster: Cykelvägar
utmed det statliga regionala vägnätet, investeringspotter
för standardhöjning av cykelstråk och medfinansiering
av kommunal cykelinfrastruktur. Till det kommer
cykelsatsningar på mellan 80 och 100 miljoner kronor
i vägobjekt för att säkerställa att möjligheterna att
cykla längs med sträckan eller korsa den inte försämras
för cyklister. Dessa kostnader belastar inte cykelvägsplanen eftersom det handlar om att kompensera en
annars försämrad framkomlighet för cykeltrafiken,
men de visas ändå i Tabell 1 eftersom det alltjämt är en
satsning på cykelinfrastruktur.

Miljoner kr/år
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2002-2012

2006-2016

2010-2021

2018

2019

2020

2021-2023

2024-2026

2027-2029

Statligt regionala
cykelvägar

x

x

x

x

x

x

Standardhöjning på
statliga cykelvägar

x

x

x

x

Statlig medfinansiering
kommunala cykelvägar

x

x

x

x

x

81

92

75

177

x

x

x

x

Summa statlig
finansiering
(exklusive kommunal
finansiering)
Cykelåtgärder
i vägobjekt

2018-2029

Figur 11. De tidigare cykelvägsplanernas omfång i satsningar på cykelinfrastruktur utmed det statliga vägnätet i miljoner. Staplarna är fördelade per år
eftersom planperiodernas längd har varierat.

Årsvis fördelning
Cykel

2014-2025

Statlig
finansiering

Inklusive
kommunal
finansiering

450

900

60

90

x

255

510

172

168

865

1500

x

x

100

100

Tabell 1. Den ekonomiska ramen för Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 så som den är bestämd i Regional transportinfrastruktur för Skåne 2018-2029. De årsvisa
summorna som presenteras Tabell 1 skiljer sig från tabell 2 och tabell 3 eftersom objektens kostnader redovisas uppdelat över flera år och inte som en klumpsumma
det år som cykelvägen öppnas för trafik.
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Statliga regionala cykelvägar
I Skåne tillämpas sedan den första cykelvägsplanen
2002-2012 femtio procents medfinansiering från
kommunerna av cykelvägar längs det statligt regionala
vägnätet. Detta i första hand för att möjliggöra en högre
utbyggnadstakt av cykelvägnätet. Flera kommuner har
redan byggt ut stora delar av det kommunala vägnätet,
men saknar viktiga länkar längs det statliga vägnätet
för att koppla samman byar och tätorter. Av cykelvägsplanens 865 miljoner kronor är 450 miljoner fördelade
på cykelvägsobjekt längs det statligt regionala vägnätet,
eftersom kommunerna står för hälften av kostnaden
innebär detta att ungefär 80 istället för 40 objekt kan
färdigställas under planperioden. I enstaka fall när en
sträcka är av enbart regionalt intresse kan den kommunala medfinansieringen diskuteras. Dessa objekt redogörs för under rubriken Statliga regionala cykelvägar.

få ihop längre stråk, vägvisning av cykelvägnätet samt
för att kunna prova innovativa cykelvägslösningar.
Delar av åtgärderna i denna pott kommer inte förutsätta
medfinansiering från kommunerna. Pottens utformning
beskrivs närmare under rubriken Standardhöjning på stråk.
Statlig medfinansiering kommunala cykelvägar
Den största delen av cykeltrafiken sker på det kommunala
vägnätet. I Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 satsas
därför 225 miljoner kronor på statlig medfinansiering
till kommunal cykelinfrastruktur. Utöver detta finns
även möjligheten att söka statligt bidrag för att genomföra cykelsatsningar från Stadsmiljöavtalen och
Klimatklivet.
Cykelåtgärder i vägobjekt
När trafiksäkerhetshöjande arbete görs på en väg eller
en ny väg byggs kan möjligheterna att passera eller
röra sig utmed sträckan försämras för cyklister. Åtgärder ska därför vidtas och finansieras inom vägobjektet
för att säkerställa att cyklisterna har minst lika god
framkomlighet som innan.

Standardhöjning på statliga cykelvägar
I Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 är 60 miljoner kronor
avsatta för standardhöjning på statliga cykelvägar.
Dessa medel är tänkta att gå till smärre åtgärder för att

Figur 12. Karta över de brister som ska åtgärdas visat i relation till det funktionellt klassade nätet för cykeltrafik.
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Cykelvägen mellan Malmö och Lund går bitvis genom det skånska åkerlandskapet.

Bättre cykelmöjligheter mellan Malmö och Lund
Av alla längre regionala stråk i Skåne är relationen
Malmö-Lund det med helt klart störst potential att
attrahera många cyklister. Stråket binder inte bara
samman två stora städer utan har också en viktig
funktion för det pärlband av mindre orter som ligger
däremellan i Burlövs och Staffanstorps kommuner.

Under perioden 2018-2020 kommer vissa breddningar att göras och två sidbyten byggas bort på
den befintliga cykelvägen. Det nya och kompletterande snabbcykelstråk mellan Malmö och Lund
som planeras kräver vidare utredning. Många
utmaningar finns på det kommunala vägnätet och
de beräknade kostnaderna är höga. Det har gjorts
olika samhällsekonomiska analyser av att anlägga
ett nytt snabbcykelstråk och dessa visar på god
nytta i relation till kostnaderna.

Idag finns det cykelväg hela sträckan utmed Gamla Lundavägen, men standarden är bitvis bristfällig. Vid en rad tillfällen ska cyklister byta sida av
bilvägen och genom de tätbebyggda områden som
passeras är det svårt att hålla hög hastighet med
anledning av många korsningar och utfarter.
Trafiksäkerheten bedöms inte heller vara tillräcklig.
I Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 ingår dels
förbättringar på det befintliga stråket men också
delfinansiering till en helt ny sträckning.

Förbättringar av såväl det befintliga stråket som
en ny cykelväg kan finansieras av potterna Standardhöjningar på statliga cykelvägar och Statlig
medfinansiering kommunala cykelvägar i Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029. Detta beroende
på om åtgärder görs utmed statlig respektive
kommunal väg. Stadsmiljöavtal kan också vara en
finansieringsmöjlighet.

Uppföljning
Med satsningarna i Cykelvägsplan för Skåne 20182029 kommer det prioriterade nätet för cykling
vara fullt utbyggt till 2029. Det kommer också
bli möjligt att cykla tryggt runt hela Skånes kust
på ett cykelvägnät som till största delen består
av separat cykelväg. Flera av de tätorter med
genomfartsväg som är statlig kommer få förbättrade cykelmöjligheter i och med att en cykelväg
byggs utmed vägen. Därtill kommer flera standardförbättrande åtgärder genomföras så som
vägvisnings- och belysningsprojekt för att förbättra upplevelsen av att cykla på de redan utbyggda
stråken. Region Skåne kommer följa upp genomförandet av Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029
i det Skånska cykelbokslutet.

Så mycket kostar cykelinfrastrukturen.
Kostnaden för att bygga cykelinfrastruktur
varierar stort, det beror exempelvis på vald
standard, markförhållanden, riksintressen,
antal tomtgränser som ska passeras och om
överklaganden sker under planeringsperioden.
En cykelväg kan kosta allt från tusen kronor per
meter för en enklare lösning med kantstöd till
femtusen kronor per meter och mer för separerad och belyst cykelväg. Konstruktioner som
broar och tunnlar kan kraftigt öka kostnaderna
för ett objekt.
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Statliga regionala cykelvägar

Objekten ska även ha en god geografisk fördelning
i Skånes fyra hörn och mellan stad och land. Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 utgår ifrån de över 180
brister som kommunerna i Skåne påtalat samt de
ungefär 20 överflyttade objekt från Cykelvägsplan för
Skåne 2014-2025. Fördelningen mellan de påtalade
bristerna är att 15 procent ligger i tätorter, 73 procent i
tätortsnära landsbygd och 11 procent på landsbygd. Av
de åtgärder som föreslås byggas ligger 14 procent ligger
i tätorter, 73 procent i tätortsnära landsbygd och 12
procent på landsbygd. Fördelningen mellan stad och
land är därför ungefär den samma som de vad som
inkommit som önskemål från kommunerna.

Av cykelvägsplanens 865 miljoner kronor läggs 450
miljoner kronor på cykelvägar utmed det statligt
regionala vägnätet. Det är den största satsningen på
cykelvägar i Skåne någonsin under en planperiod.
Trots den kraftiga satsningen kommer samtliga två
hundra identifierade brister inte kunna åtgärdas under
planens 12 år. Med utgångspunkt i fyrstegsprincipens
resonemang har fem prioriteringsgrunder fastställts för
att välja ut vilka brister som ska åtgärdas som namngivna objekt i objektslistan. Se även bilaga 1 för mer
ingående förklaring.

De objekt som har prioriterats presenteras i Figur 12
och i tabell 2 och 3. I tabellerna redovisas en första
uppskattning av kostnad för objektet samt när cykelvägen förväntas vara klar. Kostnaden för objekten ska
ses som en uppskattning eftersom de kan komma att
justeras när objekten utreds vidare. I Bilaga 1: Beskrivning av objekt går det att läsa motiveringen till varje
prioriterat objekt samt till dem som inte prioriterats
i den här planen. Motiveringarna och objekten finns
även presenterade i en interaktiv karta på skane.se/cykel.

Prioriteringsgrunder bland statliga regionala objekt
• Det saknas alternativ. I flera fall finns ett parallellt
och lågtrafikerat vägnät intill de mest trafikerade
vägnarna. Om detta är fallet, prioriteras ingen ny
cykelväg i relationen. Omvägen får dock inte vara
för stor, generellt sett accepteras en omvägskvot på
1,5 jämfört med fågelvägen.
• Det finns potential att attrahera många cyklister.
Det ska finnas potential för att många kommer
att välja att cykla längs relationen. Det betyder att
brister i närheten av stora målpunkter prioriteras.
Viktiga målpunkter är till exempel kollektivtrafikens bytespunkter, skolor, arbetsplatser, fritids- och
rekreationsanläggningar, besöksanläggningar och så
vidare. Statliga vägar genom tätorter ingår även här
eftersom de bidrar till ortskvaliteer. För att beräkna
antalet potentiella cyklister har Region Skåne bland
annat använt olika studier som visar hur många
som kan väntas arbetspendla och skolpendla med
cykel. Även kommunernas motiveringar har varit
viktiga. För en utförligare beskrivning av potentialen se Figur 15 och Figur 17 eller läs mer på skane.se/
cykel.

För att en brist ska kunna behandlas i Cykelvägsplan för
Skåne 2018-2029 behöver den ligga längs det statligt
regionala vägnätet. Eventuella åtgärder utmed det
nationella stamnätet, vilket i Skåne är E4, E6, E22
och E65 samt längs järnvägsnätet, ska finansieras av
nationell plan. Vägen ska inte heller vara kommunal
eller enskild eftersom bara cykelvägar utmed det statliga
regionala vägnätet är aktuella för cykelvägsplanens
objektslista.
Tabell 2 och tabell 3 visar vilka brister som ska åtgärdas
under planperioden. Kostnaderna är ungefärliga och
kan komma att justeras kraftigt beroende på hur komplexa objekten blir att genomföra. Kryssen i tabellen
avser när cykelvägen blir öppen för trafik. Kostnader
för byggandet, och därmed också den kommunala
medfinansieringen, fördelas vanligtvis över flera år,
inte bara det år som cykelvägen öppnar.

• Främja barn och ungas cyklande. Cykelinfrastruktur
som ökar barn och ungas möjligheter att röra sig
i trafiken är prioriterad. I huvudsak rör detta det
kommunala vägnätet, men även det statliga.
Utgångspunkten för prioritering har varit potentialstudien för barn och ungas resande och de kommunala motiveringarna.

De objekt som ligger i grupp 1, det vill säga år 2018-2020,
har redan kommit långt i genomförandeprocessen.
Detsamma gäller flera av objekten i grupp 2. För resten
av objekten i grupp 2 och objekten i grupp 3 kommer
avtal och projektering påbörjas innan nästa cykelvägsplan kommer 2022. De cykelvägar som ligger i grupp
4, det vill säga öppnar för trafik 2027-2029, kommer
sannolikt revideras i framtagandet av nästa cykelvägsplan. På skane.se/cykel finns mer utförliga beskrivningar
av alla objekt.

• Binda samman stråk. Brister där åtgärder binder
samman längre stråk som nationella och regionala
leder för rekreation, eller cykelvägar som binder
samman det lågtrafikerade blandtrafikvägnätet
prioriteras.
• Åtgärda olycksdrabbade sträckor. Med hjälp av
Swedish Traffic Accident Data Acquisition (STRADA)
har olycksdrabbade sträckor identifierats och
prioriterats.
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Grupp 1 (2018-2020)
2018

Objekt

Kommuner

22

Förslöv-Fogdarp

Båstads kommun

x

14

30

Långeberga-Mörarp

Helsingborg stad

x

9

224

Lackalänga-Rinnebäck

Kävlinge kommun

x

18

191

Sölvesborgsvägen, Valje

Bromölla kommun

x

4

226

Bäckaskog-Fjälkinge

Kristianstad kommun

x

6

225

Kivik-Ravlunda

Simrishamns kommun

x

20

229

Käglinge-Arrie

Malmö stad,
Vellinge kommun

x

8

84

Borgeby slottsväg

Lomma kommun

x

4

98

Hemmestorp-Veberöd

Lunds kommun,
Sjöbo kommun

x

12

140

Höllviken-Trelleborg

Trelleborgs kommun,
Vellinge kommun

x

33

163

Pomona-Östra Kvarn

Ängelholms kommun

x

5

207

Gråmanstorp-Östra Ljungby

Klippans kommun

x

11

209

Fogdarp-Margretetorp

Ängelholms kommun

x

15

227

Glumslöv-Ålabodarna

Landskrona stad

x

10

Totalt

41

2019

38

Tabell 2. Grupp 1 (2018-2020) Notera att både tidpunkten när cykelvägen öppnar för trafik och kostnaden är preliminära.
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2020

Ungefärlig
kostnad i Mkr

Brist id

90

169

Grupp 2-4 (2021-2029)
Ungefärlig
kostnad i
Mkr

2027-2029

2024-2026

2021-2023

Brist-ID

Objekt

Kommuner

6

Bjuv-Mörarp

Bjuvs kommun, Helsingborg stad

X

22

10

Bjuv-Åstorp

Bjuvs kommun, Åstorps kommun

x

14

16

Staffanstorp-Åkarp

Burlövs kommun,
Staffanstorps kommun

x

10

26

Bosarp-Stabbarp

Eslövs kommun

x

14

46

Arild-Nyhamnsläge

Höganäs kommun

x

21

58

Ljungstorp-Ludvigsborg

Höörs kommun

x

2

65

Väg 110, SimmarvägenCirkulationsplats Saxtorp

Kävlinge kommun,
Landskrona stad

x

4

85

Håstad-Stångby

Lunds kommun

x

21

108

Gärsnäs-Ö Tommarp

Simrishamns kommun

x

9

142

Alstad-Ö Grevie

Trelleborgs kommun,
Vellinge kommun

x

20

145

Vellingevägen, Hököpinge

Vellinge kommun

x

3

151

Hammar-Skillinge

Simrishamns kommun,
Ystads kommun

x

70

186

Oxie-Svedala

Malmö stad, Svedala kommun

x

32

205

Fulltofta-Hörby

Hörby kommun

x

11

214

Trollenäs-Östra Asmundstorp

Eslövs kommun

x

9

223

Hofterup-Häljarp

Kävlinge kommun,
Landskrona stad

x

33

7

Bjuv-Hyllinge

Bjuvs kommun, Åstorps kommun

x

8

11

Axeltorpsvägen i Näsum

Bromölla kommun

x

3

29

Pålstorp-Glumslöv

Helsingborg stad,
Landskrona stad

x

30

42

Malmövägen, Tyringe

Hässleholms kommun

x

2

43

Järnvägsgatan, Tyringe

Hässleholms kommun

x

3

54

Passage Nybykorset

Höörs kommun

x

1

59

Kristianstad-Ovesholm

Kristianstad kommun

x

10

63

Bjärlöv-Torsebro

Kristianstad kommun

x

7

67

Dösjebro-Ålstorp

Kävlinge kommun

x

4

93

Gödelövsvägen och
Heckebergavägen, Genarp

Lunds kommun

x

5

95

Flyinge-Södra Sandby

Lunds kommun

x

15

104

Tranebodavägen, Lönsboda

Osby kommun

x

4

111

Simrishamn-Ö Tommarp

Simrishamns kommun

x

9

117

Sjöbo-Tolånga

Sjöbo kommun

x

6

141

V Vemmerlöv-Haglösa

Trelleborgs kommun,
Svedala kommun

x

6

148

Hököpinge-Hököpinge Kyrkby

Vellinge kommun

x

5

Fortsättning på nästa sida
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Grupp 2-4 (2021-2029)
Ungefärlig
kostnad i
Mkr

2027-2029

2024-2026

2021-2023

Brist-ID

Objekt

Kommuner

153

Österlenvägen, Löderup

Ystads kommun

x

4

157

Grytevad-Åstorp

Åstorps kommun

x

2

161

Fleninge-Strövelstorp

Helsingborg stad,
Ängelholms kommun

x

25

162

Hjärnarp-Munka Ljungby

Ängelholms kommun

x

8

178

Knislinge-Hjärsås

Östra Göinge kommun

x

12

183

Vellinge-Östra Grevie

Vellinge kommun

x

4

187

Bösarp-Skivarp

Skurups kommun

x

7

188

Abbekås-Skivarp

Skurups kommun

x

12

189

Illstorp-Sjöbo sommarby

Sjöbo kommun

x

6

194

Dalby-väg 11

Lunds kommun

x

11

211

Hanaskog-Torsebro

Kristianstad kommuns kommun,
Östra Göinge kommun

x

2

215

Skäret-Svanshall

Höganäs kommun

x

21

219

Påhängsbro för cykel

Vellinge kommun

x

5

220

Lommavägen, Hjärup

Staffanstorps kommun

x

7

13

Folkets husgatan-Skjutbanan

Bromölla kommun

x

2

18

Grevie-Västra Karup

Båstads kommun

x

12

19

Glimming-Västra Karup

Båstads kommun

x

11

25

Förslöv-Vejbystrand

Båstads kommun,
Ängelholms kommun

x

14

34

Tånga-Utvälinge

Helsingborg stad

x

4

35

Norra Mellby-Sösdala

Hässleholms kommun

x

4

60

Färlöv-Kristianstad

Kristianstad kommun

x

14

62

Färlöv-Önnestad

Kristianstad kommun

x

12

69

Barsebäckshamn-Saxtorp-Häljarp

Kävlinge kommun,
Landskrona stad

x

40

72

Barsebäck-Hofterup

Kävlinge kommun

x

10

88

Genarp-Ättarp

Lunds kommun

x

12

115

Blentarp-Hemmestorp

Sjöbo kommun

x

13

123

Billinge-Röstånga

Eslövs kommun, Svalövs kommun

x

17

152

Köpingebro-Stora Köpinge

Ystads kommun

x

8

164

Ängelholm-Flygplatsen

Ängelholms kommun

x

17

165

Skepparkroken-Valhall

Ängelholms kommun

x

9

170

Skogen-Örkelljunga

Örkelljunga kommun

x

4

180

Planskildhet väg 19, Broby

Östra Göinge kommun

x

7

185

Bökeberg-Holmeja

Svedala kommun

x

4

214

731

Totalt

273

Tabell 3. Grupp 3 (2021-2029)
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244

Genomförande

I ett idealfall kan processen ta tre till fyra år från avtal
om medfinansiering tills det att cykelvägen är klar,
men under processens gång kan mycket hända som
kan skapa förseningar. Till exempel kan åtgärdsvalsstudien kräva mer komplexa utredningar, avtalsskrivandet med kommunen kan ta tid, vägplanen kan
överklagas och det kan finnas arkeologiska fynd på
platsen.

Hur lång tid genomförande av ett objekt tar varierar
kraftigt beroende på komplexitet och storlek på objektet, men arbetsprocessen från idé till färdig cykelväg
kan beskrivas i följande steg:
1.

När cykelvägsplanen beslutats ansvarar Trafikverket för genomförandet av planen. I de fall
det krävs en fördjupad åtgärdsvalsstudie initierar
Trafikverket en sådan. Trafikverket börjar också
avtalsprocessen med den eller de kommuner som
ska vara medfinansiärer.

2.

När avtalet är skrivet kan investeringsprojektet påbörjas. Det första steget är att ta fram en vägplan.
Trafikverket handlar upp en konsult som jobbar
med att ta fram ett förslag, därefter ställs vägplanen ut för allmän granskning.

3.

Då vägplanen har vunnit laga kraft handlar
Trafikverket upp en entreprenör för att anlägga
vägobjektet.
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%

Hur många har cykelavstånd till arbetet?

Hur många har cykelavstånd till skolan?

För att ta reda på hur stor potentialen är för att få fler att
vilja cykla till arbetet har Region Skåne genomfört en
totalundersökning av hela den arbetande befolkningens
resmöjligheter mellan respektive individs hemadress och
arbetsplats med olika färdmedel. Ur resultatet framgår
det hur många som kan cykla direkt till arbetet eller
skolan och för hur många det skulle vara attraktivt att
använda en kombination av cykel och kollektivtrafik för
%
att ta sig till arbetet.

På samma sätt som Region Skåne har undersökt hur
många vuxna som kan cykla till arbetet har också en totalundersökning av alla barn och ungas resmöjligheter i
Skåne till skolan genomförts. Från materialet framgår att
mellan 60-80 procent av alla barn i förskoleklass till 9:an
bor inom 1,5 kilometer till skolan. Gymnasieeleverna
har generellt sett längre till skolan, bara 10 – 20 procent
bor inom 1,5 kilometer till skolan.
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Figur 14. Diagrammet visar hur många som kan cykla till arbetet i Skåne i
jämförelse med andra färdslag. Nästan hälften av alla arbetande skåningar kan
ta sig till jobbet med cykel på under 30 minuter.

Figur 15. Diagrammet visar hur många som bor 5 kilometer eller närmare från sin
skola i Skåne fördelat efter årskurs.

Figur 14. Kartan visar vilka stråk som skulle bli mest belastade om alla som har
30 minuters cykelresa till arbetet skulle välja cykeln.

Figur 16. Kartan visar vilka stråk som skulle bli mest belastade om alla som har
1,5 kilometer cykelresa till skolan skulle cykla den snabbaste vägen till skolan.
Exempel från Hörby.
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5 km

Standardhöjning på statliga
cykelvägar

Med satsningen på standardhöjning på stråk är avsikten
att främst prioritera:
• Framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder
• Belysning
• Vägvisning
• Oförutsedda utgifter och tillkommande kostnader
för innovativa lösningar

Potten Standardhöjning på statliga cykelvägar har inte
funnits med i tidigare cykelvägsplaner. Den syftar till
att med smärre åtgärder höja standarden på befintliga
stråk. Dessa stråk är i huvudsak det prioriterade nätet
och lednätet för cykling. Som utgångspunkt för de
åtgärder som rör det prioriterade nätet finns en inventering från 2016. Inventeringen visar att stora delar av
det nätet är redan utbyggt och upplevelsen för cyklisten
förbättras märkbart med relativt små åtgärder. För att
kunna åtgärda dessa behövs dock i vissa fall några mer
djupgående inventeringar. De åtgärder som ingår i lednätet för cykling rör främst en upprustning av cykelvägar i Kattegattleden, Sydkustleden och Sydostleden.
Några regionala leder har ännu inte fastställs i Skåne
men åtgärder på ett eventuellt regionalt lednät kan
också komma att bli aktuella för potten.

Genomförande
Med utgångspunkt i den bristinventering som har
gjorts av det prioriterade nätet och med tillkommande
kommunala önskemål kommer en handlingsplan att
tas fram av Region Skåne och Trafikverket. Denna
fastställs i dialog med berörda kommuner. Beslutade
åtgärder kommer sedan att genomföras av Trafikverket.
Några brister som redan idag är kända att utreda inom
potten är:
• Passagen genom Mala, Hässleholms kommun
(prionätet)
• Cykelväg på södra sidan Gamla Lundavägen för att
slippa sidbyten öster om Hjärup (prionätet)
• Lomma-Lund, belysning (prionätet)
• Dalby-Lund, belysning (prionätet)
• Trafiksäkerhetslösningar på Väg 9 i Böste,
Trelleborgs kommun (lednätet)
• Generella standardhöjande åtgärder på prionätet,
exempelvis korsningar.

Under 2017 har Trafikverket tagit fram en plan för hur
det skånska cykelvägnätet skulle kunna vägvisas.
Under planperioden är ambitionen att kunna vägvisa
de relationer i basnätet för cykling, figur 4, där det är
möjligt att cykla utan för stora trafikflöden.
I satsningen inom standardhöjning på stråk finns även
medel för att eventuellt testa på innovativa lösningar
som gör det bättre för cyklisten i Skåne. Detta ligger i
linje med Cykelstrategi för Skåne och Skånes ambition
att vara Sveriges bästa cykelregion.

32

Statlig medfinansiering
kommunala cykelvägar

I Regionala infrastrukturplanen finns även medel avsatta
för statlig medfinansiering till andra åtgärder som syftar
till att förbättra trafiksäkerhet och miljö. Exempel på
sådana åtgärder är bulleråtgärder och anpassning för
personer med funktionsnedsättningar.

I potten för statlig medfinansiering till kommunal infrastruktur har 255 miljoner avsatts under planperioden.
Dessa bidrag kräver en kommunal finansiering med
motsvarande belopp. Det betyder att potten bidrar till
cykelinfrastruktur för 510 miljoner kronor, drygt
40 miljoner kronor per år.

Prioriteringar i potten för statligt bidrag till kommunal
cykelinfrastruktur:

Potten för statligt bidrag till kommunal cykelinfrastruktur hanterar cykelrelaterade åtgärder inom ramen
för statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad
miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator och vägar
(förordning 2009:237). En förändring med denna
regionala infrastrukturplan är att cykelsatsningar som
tidigare har skett enligt detta regelverk har inte synliggjorts i cykelvägsplanen utan bara i den regionala
infrastrukturplanen.
Enligt förordningen kan statlig medfinansiering inom
cykelområdet beviljas till i huvudsak:
• Gång- och cykelanslutningar till hållplatser
• Cykelparkeringar
• Åtgärder för överflyttning från personbil till gång,
cykel och kollektivtrafik
• Trafiksäkring av korsningar
• Separeringsåtgärder för oskyddade trafikanter
• Trafiksäkerhetshöjande och hastighetssäkrande
gångpassager
• Transportinformatikåtgärder
• Belysning

1.

Bättre kopplingar till kollektivtrafik. Åtgärder som
syftar en tryggare och snabbare anslutningsresa
till kollektivtrafiken.

2.

Binda samman stråk. Längre stråk går ofta på
både statligt och kommunalt vägnät. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på det kommunala vägnätet
i stråk prioriteras därför i denna pott. Även upprustning av kommunala banvallar kan ingå här.

3.

Främja barn och ungas cyklande. Kommunal
cykelinfrastruktur som ökar barn och ungas
möjligheter att röra sig i trafiken är prioriterad. En
utgångspunkt för prioritering är potentialstudien
för barn och ungas resande. För en utförligare
beskrivning av potentialstudien se figur 13 eller läs
mer på skane.se/cykel.

4.

Åtgärda olycksdrabbade sträckor. Sträckor med
många olyckor eller med otrygg cykelupplevelse
är prioriterade. En utgångspunkt för prioriteringen är Swedish Traffic Accident Data Acquisition
(Strada).

Genomförande
Kommunerna ansöker årligen hos Trafikverket om
medfinansiering med samma förfarande som övrig
statlig medfinansiering till åtgärder för miljö och
trafiksäkerhet.
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Cykelåtgärder i vägobjekt

Exakt vilka åtgärder som kommer att genomföras
fastställs i senare planeringsskeden, i synnerhet för de
objekt som ligger långt fram i tiden. Den gränsdragning
som uppstår mellan vad som ingår i vägobjektet och
vad som kan betraktas som egna separata åtgärder som
finansieras av någon av de andra potterna i cykelvägsplanen fastställs från fall till fall. Längsgående cykelvägar
kan samplaneras med vägobjekt men ska behovsprövas
och finansieras på samma grunder som övriga cykelvägar.

I de fall där namngivna vägobjekt i den regionala infrastrukturplanen försvårar eller omöjliggör befintliga
cykelkopplingar ska tillgängligheten för oskyddade trafikanter tillgodoses och finansieras inom vägobjektet.
Tabell 4 nedan visar vilka cykelåtgärder som preliminärt planeras inom vägobjekten. Tabellen ska därför
inte läsas som en pott liknande de tre potter som
presenteras i Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029, utan
snarare ses som ett förtydligade av hur stor omfattningen är på cykelåtgärderna är som finansieras inom
vägobjekten i Regional infrastrukturplan 2018-2029.

Vägobjekt
E6.02 Flädie
-Lund

Uppskattning av
cykelåtgärdernas
del av objektets
kostnad (Mkr)

Föreslagen cykelåtgärd

x

Upprustning av cykelväg, med bl a belysning. Huvudsaklig kostnad
tagen i föregående plan.

19 Bjärlöv-Broby

x

Mellan Bjärlöv och Hanaskog kommer gamla vägen och en kortare
ny sträcka att finnas för cykling och lokal trafik. Planskild korsning
byggs för befintlig cykelväg söder om Broby.

13 Förbi
Assamåsa

x

Inga särskilda cykelåtgärder planeras.

100 Trafikplats Kungstorp

x

Nödvändig anpassning av befintlig cykelväg ingår.

108 Staffanstorp
-Lund

x

Ny bro byggs över cykelvägen som går mellan Knästorp och
Staffanstorp.

x

Cykelförbindelsen Sjöbo-Tomelilla löses med objekt Sjöbo-Tolånga
(id117). I vägprojektet ingår längsgående cykelväg Ramsåsa-Tomelilla.
Lokala parallellvägar kommer att utredas vidare.

x

Cykelrelation i prionätet där vald lösning både måste ansluta till
kommande stationen och skapa en gen förbindelse mellan Bjärred
och Lund. Åtgärder är inte beslutade men längsgående cykelväg
föreslås.

x

Parallellt vägnät finns norr om vägen. Längsgående cykelväg
kommer utredas på del av sträckan, men finansieras ej inom cykelvägsplanen. En planskild korsning planeras i Tjörnarp och en
i norra Sösdala. Den senare samplaneras med objekt Norra Mellby
-Sösdala. Lokala parallellvägar kommer att utredas vidare.

23/13 Ö Höör/
Höör-Hörby

x

Längsgående cykelväg finansieras varken i cykelvägsplan eller inom
vägobjektet. Cykelrelationen tillgodoses väster om vägen genom
objekten Fulltofta-Hörby och Ljungstorp-Ludvikstorp. Åtgärder för
ökad genhet genom Röingeborg kan vara aktuella på kommunalt
vägnät. Lokala parallellvägar och behovet av planskilda förbindelser
kommer att utredas vidare.

108 Genom Svedala

x

Parallella vägar väster om väg 108 kompletteras i anslutning till
den planerade vägen.

Ej namngivna objekt

x

Cykelåtgärder som ingår i ej namngivna objekt och i trimningsåtgärder

11 Sjöbo (Anklam)
-Tomelilla

913
Bjärred-Flädie

23 Ekeröd-Sandåkra

Summa

100

Tabell 4. Preliminära cykelsatsningar finansierade i de namngivna vägobjekt som ligger i Regional infrastrukturplan för Skåne 2018-2029. Tabellen innehåller
planens alla namngivna objekt, men det är bara för vissa som det preliminärt är aktuellt med cykelsatsningar.
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Bilagor
1. Bilaga 1. Åtgärdsvalsstudie för Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029

På skane.se/cykel finns Region Skånes arbete med cykelfrågor samlat.
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