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Inledning 

Cykelplan Trollhättan 2013 är uppdelad i tre delar: 

 Bakgrundsdel som beskriver cykeltrafikens förutsättningar och som ger 

rekommendationer för hur vägnätet bör utformas. 

 

 Nulägesbeskrivning som visar hur vägnätet ser ut idag och utgångspunkten 

för fortsatt samhällsplanering. 

 

 Aktivitetsdel som förklarar målen med kort- och långsiktigt arbete och som 

listar åtgärder som ska genomföras för att nå dit.   

 

 

Planeringsförutsättningar 

Utgångsläget för fortsatt planering är en stad med ett cykelvägnät som till största del 

håller god standard. I enlighet med den tidigare cykelplanen har GC-nätet successivt 

byggts ut för att skapa sammanhängande stråk och en rad åtgärder har genomförts 

för att förbättra säkerheten.      

Geografiska förutsättningar 

I Trollhättans kommun finns sex tätorter där staden Trollhättan är dominerande till yta 

och invånarantal, se karta i bilaga A1. Av kommunens drygt 55 000 invånare (2012) 

bor ca 85 % i huvudorten och inom 5 km radie från stadskärnan. 5 km anses allmänt 

som en fullt acceptabel sträcka att cykla vid arbetspendling. Merparten av 

huvudortens befolkning bor på den östra sidan av Göta älv. Den östra sidan har en 

flack topografi medan den västra är betydligt mer kuperad. Göta älv utgör 

tillsammans med järnvägen och E45 barriärer för cykeltrafiken.  

De övriga tätorterna i kommunen är Sjuntorp, Velanda, Åsaka, Norra Björke och 

Upphärad. Tätorterna Velanda och Åsaka ligger på ca en mils avstånd från 

huvudortens stadskärna. Norra Björke och Sjuntorp ligger på ca 1,5 mil avstånd, 

Upphärad ligger ca 2 mil från huvudorten. I dagsläget är Velanda den enda som är 

förbunden med huvudorten med GC-väg.   
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Målpunkter 

Viktiga målpunkter för cykeltrafik inom Trollhättans kommun är: 

 Centrala delarna av huvudorten. I centrum finns bl.a. butiker, restauranger, 

och arbetsplatser. Längs Kungsgatan finns cykelställ med utrymme för ca 300 

cyklar. Platserna vid Drottningtorget, Folkets hus och Oden har i regel en hög 

utnyttjandegrad. I den nya översiktsplanen som färdigställs 2013 pekas 

centrum ut som en viktig målpunkt att arbeta med när det gäller gång- och 

cykelfrågor. Staden ska arbeta för att skapa trygga, attraktiva och väl 

sammanhållna GC-stråk till centrum så att färre bilresor sker dit. På så sätt 

minskar behovet av yta för parkeringar vilket är positivt för stadsmiljön.  

 

 

Figur 1. Kungsgatan vid Drottningtorget. 
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 Resecentrum, som utgör en viktig knutpunkt för arbetspendling. Här ställs 

höga krav när det gäller långtidsparkering för cykel. Idag finns ca 380 

parkeringsplatser. När pendelparkeringen är utbyggd kommer det finnas 

kapacitet för ca 420 parkerade cyklar. Cykelparkeringar finns idag i 

Järnvägsparken och Bergslagsparken som ligger i anslutning till resecentrum, 

samt vid bilparkeringen intill bussterminalen. 

 

 

Figur 2. Cykelparkering i Järnvägsparken vid resecentrum. 

  

 Högskolan Väst. Vid högskolan finns plats för 550 parkerade cyklar. 
 

 Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL). 
 

 Överby köpcenter. Idag finns plats för ca 65 parkerade cyklar. 
 

 Innovatumområdet med företag, skolor, utvecklingscentrum och museum.  
 

 Stallbacka industriområde. 
 

 Skogstorpa industriområde. 
 

 Håjums industri- och handelsområde. 
 

 Slussområdet som är ett populärt turistmål. 
 

 Anläggningar för idrott och fritid. Många barn och ungdomar cyklar till 
dessa målpunkter.  

 

 Skolor och fritidsgårdar där säkra och trygga skolvägar är av stor vikt. 
 

 Anläggningar för vård och omsorg.    
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Trafikflöden  

Våren 2010 och hösten 2011 genomfördes flödesundersökningar på tre utvalda 

platser i Trollhättan i samband med en cykelkampanj. Slangmätningar gjordes vid 

Erik-Carlssonrondellen, Edsborgsstigen vid Edsborg samt på Vänersborgsvägen 

strax söder om Vårviksrondellen. Mätningarna genomfördes under två veckor i 

maj/juni år 2010 och två veckor i september/oktober 2011. Cykeltrafiken mättes i 

antal passerande cyklister och hastighet.  

Mätningarna under våren 2010 visade dagsmedelflöden på 300-400 rörelser per dag 

vid alla tre platser. Vid Edsborgsstigen fanns indikationer på att flödet var ännu 

högre. Vänersborgsvägen och Edsborgsstigen hade tydliga toppar i flödet vid 

rusningstrafik vilket bekräftade föraningarna om att de är rena pendlingsstråk. Dessa 

båda sträckor hade högst flöde under vardagar, på helgerna var flödet högst vid Eric-

Carlssonsrondellen vilket kan förklaras med närheten till centrum. Medelhastigheten 

låg på ca 20 km/h vid Edsborgsstigen och Erik-Carlssonrondellen. Hastigheten var 

högre, runt 25 km/h, vid Vårviksrondellen, vilket beror på att det är nedförsbacke. 

Under hösten 2011 uppmättes ett generellt lägre flöde i cykeltrafiken, 

flödesminskningen var särskilt påtaglig vid Vårviksrondellen och Erik-

Carlssonrondellen. Minskningen förklarades med skillnader i väderlek. Under våren 

2010 låg temperaturen kring 20 °C och det var i regel uppehållsväder. Vid 

mätningarna under hösten 2011 var vädret mer ostadigt med temperaturer kring  

13 °C.   

 

   

Figur 3. Mätpunkter vid flödesmätning av cykeltrafiken. 
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Resvanor 

Sweco utförde år 2008/2009 en resvaneundersökning som omfattade fyra olika 

arbetsplatser i Trollhättan. Undersökningar gjordes bland anställda inom Trollhättans 

Stad, Volvo Aero IT (på Stallbacka industriområde), NU-sjukvården (NÄL och 

Uddevalla sjukhus) samt Högskolan Väst där även studenter tillfrågades. Svaret på 

frågan om vanligaste färdsätt vid de respektive arbetsplatserna redovisas i figurerna 

4-7. 

 

Figur 4.  

 

 

Figur 5.  
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Figur 6.  

 

 

Figur 7.  

Andelen som har cykeln som vanligaste färdsätt till och från jobbet varierar mellan 8-

21 % beroende på arbetsplats. Sammantaget har 12 % av de tillfrågade i denna 

undersökning svarat att cykeln är deras vanligaste färdsätt.  

Vid tre av de fyra arbetsplatserna svarade ca en fjärdedel att de har en kortare 

resväg än 5 km, vilket kan anses som en fullt acceptabel sträcka för arbetspendling 

med cykel. Hälften av de svarande som arbetar hos Trollhättans Stad bor inom detta 

avstånd. Med tanke på siffrorna över andelen som går eller cyklar så bör det finnas 

möjlighet att påverka fler att transportera sig för egen kraft till dessa arbetsplatser. 
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I Swecos undersökning ombads även de tillfrågade att svara på frågan om varför 

man använder cykeln vid arbetspendling. Resultatet visar att man i hög grad är 

medveten om hälso- och miljöfördelarna med att cykla till jobbet. Att det är bekvämt, 

enkelt och går snabbt att cykla är viktiga faktorer för cyklisterna, vilket påvisar vikten 

av en välplanerad infrastruktur.   

Statistiska Centralbyrån (SCB) genomför årligen en medborgarundersökning där 

Sveriges kommuner erbjuds att delta. I samband med medborgarundersökningen har 

Trollhättans Stad beställt tilläggsfrågor för att få extra underlag för arbetet med 

miljöfrågor. En av dessa frågor berör cykeltrafiken och redovisas i tabell 1.  

Tabell 1. Tilläggsfråga vid SCB:s medborgarundersökning. 

Svar på frågan: Hur transporterar du dig huvudsakligen till och från arbete, skola 
etc? Flera alternativ möjliga. Fördelning i procent. 

Färdmedel 2004 2007 2010 2012 

Bil 55 49 50 50 

Miljöbil - 9 13 13 

Samåkning med bil 7 5 5 6 

Med taxi eller färdtjänst 1 2 1 1 

Med tåg 2 3 6 5 

Med buss 17 18 19 19 

Med cykel 27 30 37 31 

Med moped - - 2 1 

Till fots 28 27 30 23 

Uppgift saknas 5 4 6 6 

 

Frågan är ett flervalsalternativ och ger ingen direkt uppgift om färdmedelsfördelning. 

Resultatet visar dock att ungefär var tredje kommuninvånare har cykeln som ett av 

sina huvudsakliga färdmedel.  
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Färdmedelsfördelning enligt resvaneundersökning 2013 

Koucky & Partners och Enkätfabriken genomförde i november 2013 en 

resvaneundersökning på uppdrag av Trollhättans Stad. Undersökningen påvisade en 

färdmedelsfördelning enligt figur 8.  

 

Figur 8. 

Begreppet resa i denna undersökning definieras som en förflyttning i syfte att uträtta 

ett ärende. En förflyttning utan ärende, t.ex. att gå ut med hunden räknas inte som en 

resa. Resor som ingår i en yrkesutövning ingår inte heller, dock räknas tjänsteresor 

in. Resedefinitionen motsvarar begreppet delresa i den nationella 

resvaneundersökningen. Det innebär att den som lämnar barn på förskola på väg till 

arbetet gör två resor; en från bostaden till förskolan och en från förskolan till 

arbetsplatsen. 

Undersökningen visade att 22 % av de kortare resorna (under 5 km) gjordes med 

cykel. De korta resorna utgörs av en stor del biltransporter; 45 % som förare eller 

passagerare. Av alla resor görs 61 % med bil vilket är högre än det nationella 

genomsnittet på 55 % (2011-2012). Sett till alla resor utgör cykel 14 %. Det kan 

jämföras med det nationella genomsnittet på 8 %. Jämförelser med den nationella 

resvaneundersökningen skall dock göras med försiktighet då metodiken för 

genomförandet och resedefinitionen skiljer sig åt. Man kan med viss osäkerhet anta 

att cykeltrafiken i Trollhättan har en relativt hög andel idag, vilket tyder på att det finns 

bra förutsättningar och att det finns en positiv inställning till cykling. 
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Arbetspendling över kommungränsen 

Statistiska Centralbyråns statistik över in- och utpendling från 2010 visade att nästan 

hälften av Trollhättans alla inpendlare bodde i Vänersborg, och att nästan en 

tredjedel av alla utpendlare arbetade där. Totalt räknade man med att närmare 7 000 

personer dagligen arbetspendlade mellan Trollhättan och Vänersborg. Avståndet 

mellan de båda stadskärnorna är ca 12 km. Med en gen och snabb cykelförbindelse 

kan det finnas möjlighet för många arbetspendlare att välja att cykla.  

Olycksstatistik 

Statistik över polis- och sjukhusrapporter från Swedish Traffic Accident Data 

Acquisition (STRADA) visar att 20 trafikolyckor med cyklister inblandade har 

rapporterats på kommunala vägar i Trollhättan from 2007 tom augusti 2012, se figur 

9. Av dessa var 14 klassade som lindriga olyckor och 6 var svåra olyckor. Ingen 

cyklist har omkommit i trafiken under perioden.   

 

Figur 9. 

15 av de 20 olyckorna innefattade personbil/cykel. I ett fall har fotgängare varit 

inblandad, en olycka var mellan cykel-moped, en var mellan cykel-MC, två olyckor 

var singelolyckor. Man bör ha i åtanke att mörkertalet, särskilt för singelolyckor, kan 

antas vara stort.  

Hälften av olyckorna har skett på eller i anslutning till cykelöverfart eller 

övergångställe. Vid 15 tillfällen har vägomständigheten ej varit relevant för 

händelsen, i tre fall har ishalka eller löst grus kunnat påverka olycksförloppet. Endast 

tre olyckor har skett i mörker, tre olyckor vid gryning/skymning, övriga i dagsljus. 

En utsatt plats framträder i olycksstatistiken; vid cirkulationsplatsen i korsningen 

Gärdhemsvägen/Lantmannavägen har tre olyckor skett där cyklister varit inblandade. 

Två av dessa var svåra olyckor. Alla olyckorna skedde år 2008, platsens utformning 

har inte förändrats sen dess. Inga andra geografiska koncentrationer kan urskiljas.   
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Vad tycker Trollhätteborna om GC-vägarna? 

Statistiska Centralbyråns (SCB:s) Medborgarundersökning behandlar medborgarnas 

syn på kommunens verksamheter.  En av verksamheterna som ingår är Gång- och 

cykelvägar. Resultatet från 2012 års undersökning visas i tabell 2. Medborgarna har 

för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är på en skala 1-10 där 10 är högsta betyg. 

Ett betyg under 5 kan tolkas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid betyget 6. 

Betyget 8 eller högre innebär ”mycket nöjd”.  

Tabell 2. SCB:s medborgarundersökning 2012, verksamheten Gång- och cykelvägar. 

Vad tror eller tycker du 
om... 

Medelvärde Trollhättans 
kommun 

Genomsnitt samtliga 
kommuner 

... belysningen av gång- 
och cykelvägar i din 

kommun? 
6,2 5,8 

... underhåll och skötsel 
av gång- och cykelvägar i 

din kommun? 
6,2 5,8 

... snöröjning av gång 
och cykelvägar i din 

kommun? 
5,9 5,4 

... trafiksäkerheten på 
gång- och cykelvägar i 

din kommun? 
6,5 6,0 

 

Trollhättan har i 2012 års undersökning fått högre resultat än genomsnittskommunen, 

både när man jämför med andra kommuner i samma storlek (mer än 50 000 

invånare) och med samtliga kommuner. Trollhättans betygsindex 2012 för Gång- och 

cykelvägar är likvärdigt med index för 2010, inga förändringar kan statistiskt sett 

säkerställas. Även 2010 var Trollhättans betygsindex högre än genomsnittet för 

samtliga deltagande kommuner. Jämfört med andra kommuner i samma 

storleksklass var Trollhättans resultat likvärdigt med genomsnittskommunen. År 2008 

var Trollhättans betygsindex för gång- och cykelvägar högre än genomsnittet för 

samtliga deltagande kommuner och för genomsnittet för kommuner i samma 

storleksklass. Pga. förändringar i enkäten går det inte att jämföra index för 2010 och 

2012 med äldre index.  
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I SCB:s undersökning under faktorn Kommunikationer ingår en fråga som berör GC-

vägarna, resultatet från 2010 och 2012 års enkäter visas i tabell 3. Även på denna 

fråga anger medborgaren sin nöjdhet på en skala 1-10. 

 

Tabell 3. SCB:s medborgarundersökning 2010 och 2012, delfråga under faktorn Kommunikationer. 

  Medelvärde Trollhättans 
kommun 

Genomsnitt samtliga 
kommuner 

År 2010 2012 2010 2012 

Hur ser du på tillgången 
till gång- och cykelvägar? 

7,0 7,2 6,2 6,1 

 

En intressant frågeställning hade varit hur man upplever barnens skolvägar. Det finns 

en föraning om att föräldrarna på senare år skjutsar barnen till skolan i större 

utsträckning. Tyvärr framgår det inte i SCB:s undersökningar om man svarar utifrån 

skolvägsperspektivet. Resor till och från skolan utgör en viktig del av cykeltrafiken. 

Skolornas, elevernas och föräldrarnas åsikter är viktiga att ta hänsyn till för att skapa 

säkra och trygga skolvägar. I kommande undersökningar och dialoger bör extra 

uppmärksamhet riktas mot skolorna. 

I Swecos undersökning från 2009, som redovisas i kapitlet resvanor, frågade man 

även cyklisterna hur det fungerar att cykla till arbetet. Drygt 90 % av cyklisterna 

tyckte att det fungerar bra eller mycket bra att cykla till jobbet, detta resultat 

uppvisades vid alla fyra arbetsplatser som ingick i undersökningen. På frågan om vad 

som skulle göra cykelresan bättre var det vanligaste svaret bättre cykelvägar. Fler 

separerade cykelvägar var vad de flesta menade med bättre vägar. Man efterfrågade 

även bättre belysning och vägbeläggning. Det framkom också att korsningspunkter 

med biltrafiken ses som ett problem, både för säkerheten och för framkomligheten.   

Inför framtagandet av den nya översiktsplanen från 2013 genomfördes en 

dialogprocess där alla Trollhättebor hade möjlighet att diskutera frågan ”hur ser ditt 

Trollhättan ut år 2030”. Dialogprocessen genomfördes genom torgmöten och 

workshops. Enligt de personer som deltog vid torgmötena var cykeltrafiken i centrum 

en viktig fråga. Likaså att småtätorterna sammankopplas med huvudorten. Under 

workshoparna i småtätorterna återkom önskan om cykelvägar till centralorten. 

Sammanfattningsvis visade dialogerna att Trollhätteborna gillar att cykla och att 

cykelvägar engagerar. Många Trollhättebor har synpunkter på saknade sträckor samt 

bra och dålig skötsel.  
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Nöjdhet enligt resvaneundersökning 2013 

Koucky & Partners och Enkätfabriken genomförde i november 2013 en resvane- och 

attitydundersökning på uppdrag av Trollhättans Stad. Färdmedelsfördelningen som 

undersökningen visade redovisas i kapitlet resvanor. De som uppgav att de cyklar 

någon gång per månad eller mer fick svara på frågor om hur nöjda de är med 

allmänna cykelparkeringar, cykelvägnätets drift och underhåll samt cykelvägnätets 

utformning. Resultatet visas i figur 10. 

 

Figur 10.  

Ungefär hälften av de svarande är nöjda på alla tre punkter. Nöjdheten är något lägre 

gällande drift och underhåll. De tillfrågade har även haft möjlighet att lämna 

synpunkter och kommentarer om cykling i Trollhättan. När det gäller befintliga 

cykelvägar efterfrågar många cyklister bättre asfalt och belysning. Många vill även ha 

bättre snöröjning och halkbekämpning. En del kommenterar att det vore bra om 

cyklister kunder separeras från både bil- och gångtrafiken. Några påpekar att det 

behöver bli bättre och stöldsäkrare cykelparkering vid Resecentrum. Det finns flera 

kommentarer om önskemål om nya cykelvägar, sträckan Trollhättan - Sjuntorp är 

återkommande. 
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Insatser för ökad cykling 

Trollhättans Stad har de senaste åren genomfört en rad insatser för att öka 

cyklandet. Insatser har gjorts både för stadens anställda och för invånarna. Exempel 

på dessa är: 

 Tjänstecyklar. Sedan 2010 finns fyra tjänstecyklar tillgängliga för medlemmar 

i Trollhättans Stads bilpool. Hjälmar finns att låna och en kompressor finns på 

plats för att kunna pumpa däcken vid behov. Under vintern är två av cyklarna 

utrustade med dubbdäck. Användningen av cyklarna är kostnadsfri. Sedan 

2012 finns även en elcykel i cykelpoolen som får lånas mot en mindre summa. 

Dessutom finns 13 poolcyklar hos de olika förvaltningarna i Stadshuset. 

Poolcyklar finns även på flera av Trollhättans Stads verksamheter.  

 

 Europeiska Trafikantveckan. De senaste åren har Trollhättans Stad 

tillsammans med bla. Cykelfrämjandet, Trafikpolisen, Naturskyddsföreningen 

och NTF uppmärksammat den  Europeiska Trafikantveckan. 2012 

arrangerades en trafikantdag för allmänheten som besöktes av ca 250 

personer. Trollhättans Agenda 21-kontor anordnade en tipspromenad med 

miljö- och klimattema. Gatu-parkkontoret delade ut cykelkartor och tog emot 

synpunkter på cykelvägarna.  

 

 Säker cykling! Hösten 2011 genomfördes Cykeldagen ”Säker Cykling” på 

Drottningtorget. Cykeldagen arrangerades av Trollhättans Agenda 21-kontor i 

samarbete med Trafikpolisen i Vänersborg, Cykelpolisen från Göteborg, NTF, 

Cykelfrämjandet, Länsförsäkringar och Vänersborgs kommun. 

Ett drygt hundratal besökare kom till informationstältet på torget där man 

kunde informera sig om hur man cyklar säkert i trafiken, cykelleder och 

cykelvägar, cyklar och utrustning, vikten av att använda hjälm samt hur 

hälsosamt det är att cykla. NTF delade ut cykelhjälmar och cykelbelysning till 

besökarna. 
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 På Egna Ben. Syftet med projektet var att göra skolelever medvetna om hur 

ett minskat bilåkande ger en bättre miljö och att man får en bättre hälsa 

genom använda kroppen som transportmedel. De 97 eleverna i Trollhättans 

fyra deltagande klasser gick sammanlagt 3 478 km under de fem veckor som 

utmaningen pågick. Det motsvarar 0,09 varv runt jorden vilket sparade 0,6 ton 

i koldioxidutsläpp jämfört med om man åkt bil.  

 

 

Figur 11. I projektet På egna ben får skolelever lära sig fördelarna med minskat bilåkande. 

 

 Max Q. Syftet var att förse Trollhättan med underlag till arbetet med den nya 

Översiktsplanen, där planering för gång, cykel och kollektivtrafik är ett av de 

prioriterade områdena. Mobility management, som konceptet kallas, främjar 

hållbara transporter och påverkar bilanvändningen genom att förändra 

resenärers attityder och beteenden. 

 

 Quest. Trollhättan deltar i ett EU-projekt kallat QUEST, som ska hjälpa 

medelstora städer att bättre arbeta för att systematiskt utveckla en mer hållbar 

stadstrafik. Målet är att städerna ska få en objektiv, systematisk bild över 

nuläget i staden inom området hållbar mobilitet, få konkreta förslag på 

förbättringsåtgärder för att nå en mer hållbar stadstrafik samt 

erfarenhetsutbyte städer emellan och deltagande i en internationell workshop. 
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 Trollhättans cykelkarta. Sedan slutet på 90-talet har Trollhättan haft en egen 

cykelkarta som visar cykelvägar och regionala leder samt exempel på 

upplevelser och besöksmål i huvudorten. Cykelkartan finns tillgänglig på 

kommunens hemsida, i Stadshusets reception och hos turistbyrån. 

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kartan och uppdaterar den efter 

behov. Senaste uppdateringen gjordes 2012. 

 

 

Figur 12. Trollhättans cykelkarta, senast uppdaterad 2012. 

 

 Informationskampanjer. År 2010 genomfördes informationskampanjer för 

anställda på olika företag i Trollhättan. De anställda erbjöds service på sina 

cyklar och cykelfrågor diskuterades. Cykelkartor delades ut vilket fick mycket 

uppskattning. 
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 ReCykla. Uttjänta cyklar har genom ett arbetsmarknadsprojekt iordningställts 

och målats rosa. Cyklarna har sedan gjorts tillgängliga för utlåning till 

allmänheten via SMS. 2010 fanns cyklarna fördelade på fem stationer i olika 

delar av staden. 2011 gjordes en utökning till sex stationer och en förflyttning 

av vissa stationer för att minska skadegörelsen. Under 2011 gjordes ca 450 

lån, de flesta i juni, juli och september. Under 2012 gjordes ca 408 lån, de 

flesta i maj, juli och augusti. 

 

 

 

Figur 13. ReCykla, projekt för utlåning av "återvunna" cyklar. 
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 Cykeldag. I maj 2011 arrangerades en cykeldag, i samarbete med olika 

föreningar, på Drottningtorget vilken besöktes av hundratals personer i alla 

åldrar. Besökarna kunde informera sig om cykelvägar, cykelorientering, 

säkerhet och trafikregler. Olika sorters cyklar och cykelkärror visades och 

besökarna gavs möjlighet att delta i en ”Slow Race”- tävling. 

 

Även 2012 arrangerades en cykeldag på Drottningtorget. Trots blåsigt och 

regnigt väder besöktes cykeldagen av ca 80 personer. Besökarna 

informerades om olika utflyktsplatser samt kända och okända sevärdheter 

som det är lätt att besöka med cykel. Man fick information om 

Cykelfrämjandets cykelorientering, säkerhetsfrågor, utrustning, vad Visit 

Trollhättan – Vänersborg har att erbjuda när det gäller cykelutflykter samt om 

trevliga mål för rekreation och naturupplevelser inom cykelavstånd. 
 

 

Figur 14. Cykeldag på Drottningtorget i Trollhättan i maj 2011. 

 

 FlexiCyklist. Trollhättan deltog 2011 i projektet FlexiCyklist där 22 familjer, 

varav sex familjer i Trollhättan, fick prova att använda cykelkärror i sin vardag. 

Syftet var att undersöka om det är möjligt för barnfamiljer att öka sina 

transporter med cykel. Bytet från bil till cykel var i genomsnitt 29 km per vecka 

för familjerna. 
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 Ny adress - Nya vägvanor. Trollhättans Stad medverkar från hösten 2012 till 

våren 2013 i projektet Ny adress - Nya vägvanor. Projektet syftar till att 

informera nyinflyttade om möjligheter till hållbart resande i kommunen och 

regionen. Tillsammans med ett välkomstbrev får den nyinflyttade olika foldrar 

om trafiken i regionen och Trollhättans cykelkarta hemskickad till sig.  

 

 

Figur 15. I projektet Ny adress-Nya vägvanor uppmanas nyinflyttade att skaffa sig smarta vägvanor. 

 

 Dialog med Hushåll om Nya Vägvanor är ett projekt inom ramen för 

Västsvenska paketet där framförallt Västtrafik, trafikkontoret i Göteborg och 

Göteborgs Regionen samverkar med 11 kommuner, varav Trollhättan är en av 

dessa. Syftet med projektet är att ge en inblick i hur vi ska leva och röra oss i 

Göteborgsregionen 2025, samt att skapa insikt om färdmedelsval och ge 

positiva attityder till kollektiv-, cykel- och gångtrafik.  
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Inventering av befintligt cykelnät 

Gatu-parkkontoret har under andra halvan av 2012 inventerat cykelnätet inom 

kommunen. Inventeringen har gjorts med hänsyn till säkerhet, trygghet och 

framkomlighet. Mindre brister i drift och underhåll har noterats i en åtgärdslista som 

inte presenteras i cykelplanen.   

Befintliga stråk 

Det finns fem stråk i Trollhättan som benämns som huvudstråk i den tidigare 

cykelplanen. Stråken illustreras i bilaga A2. De befintliga stråken är: 

 Näl-stråket som sträcker sig från Skoftebyn till Näl i Skogshöjden via 

Kronogården, centrum, Källstorp och Björndalen.  
 

 Malöga-stråket, drygt 12 km långt. Sträcker sig från Velanda till Stallbacka. 
 

 Överby-stråket, 6,8 km mellan Torsred och Överby via Strömslund, Källstorp 

och Björndalen.  
 

 Centrumstråket som förbinder de sydöstra och nordöstra stadsdelarna med 

centrum. Sträckan är ca 8,4 km lång och går från Halvorstorp till 

Dannebacken, Hjulkvarn och centrum. Från centrum till Hjortmossen, 

Karlstorp och vidare till Lextorp.  
 

 Gula rundan som går runt huvudorten i de flesta yttre stadsdelarna. Stråket 

är ca 17,4 km långt och är till stor del separerat från biltrafiken. Bitvis håller 

stråket låg standard där det passerar genom park- och naturområden.  

Utöver dessa huvudstråk finns lokala stråk som binder samman huvudstråken och 

bildar ett större vägnät. Uppdelningen i stråken enligt ovan fyller idag ingen funktion. 

De vägvisas inte och redovisas inte på Trollhättans cykelkarta. Drift och underhåll har 

heller ingen styrning efter denna uppdelning. De befintliga huvudstråken bör ersättas 

med ett huvudnät med prioriterad drift, underhåll och framkomlighet.  

Standard och vägvisning 

GC-vägarna i Trollhättan utgörs idag nästan uteslutande av dubbelriktade GC-banor 

där cyklister och fotgängare samsas om utrymmet. Separering av fotgängare och 

cyklister sker endast på ett fåtal sträckor. Cykelfält förekommer mycket sällan. GC-

banorna är vanligtvis 3 m breda. Det är i regel ingen skillnad i bredd mellan de 

sträckor som klassas som huvudstråk och de lokala stråken. De allra flesta GC-

sträckorna är belagda med asfalt, endast ett fåtal kortare sträckor är belagda med 

grus.  

Trollhättans cykelvägnät har idag bristfällig vägvisning. Det finns skyltar för 

anslutningar till regionala nät men vägvisning till målpunkter inom staden saknas till 

stor del. Det finns vägvisning till Näl på den västra sidan och i de södra stadsdelarna 

har skyltar satts upp i samband med ombyggnaden av riksväg 45. I övrigt är 

vägvisning på cykelnätet endast sporadiskt förekommande. 



21 
 

Åtgärdsbehov 

Följande åtgärdsbehov har identifierats vid inventeringen av cykelvägnätet och vid 

arbetsgruppens planering. Sträckor och platser illustreras på kartor i bilaga A3. På 

sträckorna finns kommunalt väghållaransvar om inget annat anges. 

Utbyggnad saknade GC-länkar 

U1. Överby, ny GC-väg till Vänersborg på gamla banvallen. Ca 2 km inom 
Trollhättan, vidare in i Vänersborgs kommun. Viktig koppling mellan de båda 
städerna som förbättrar möjligheterna till cykelpendling. Samplaneras med 
utbyggnad av Överby och i samarbete med Vänersborg.  

 
U2. Sjuntorp-Alingsåker, ca 5,5 km beroende på sträckning, längs väg 2012. 

Motiveras av trafiksäkerhetsskäl. Statligt väghållaransvar. 
 

U3. Centrum, 620 m längs Drottninggatan mellan Gärdhemsvägen-Resecentrum. 
Skapar tillsammans med U5 ett sammanhängande stråk längs Drottninggatan. 
En viktig länk för cykeltrafik från de södra stadsdelarna till resecentrum. Bör 
planeras tillsammans med ombyggnad av Drottninggatan.  

 

U4. Överby, 790 m längs Vänersborgsvägen mellan Älvdalsrondellen-
Dahlhemsvägen, ev. med planskild korsning med Överbyvägen. Skapar en 
genare och tryggare koppling mellan Skogshöjden och GC-banan mot centrum. 
Åtgärdar även otryggheten enligt TR5 och TR9. 

 

U5. Centrum, 600 m längs Drottninggatan mellan Hörngatan-Torggatan. Skapar 
tillsammans med U3 ett sammanhängande stråk längs Drottninggatan. Bör 
planeras tillsammans med ombyggnad av Drottninggatan.  

 

U6. Lextorp/Kronogården, 560 m längs Lantmannavägen, eventuellt på båda sidor 
(1120 m). Mellan Lextorpsvägens östra korsning med Lantmannavägen och 
Hovslagaregatan. Kopplar samman Kronogården och Lextorp.  

 

U7. Hjulkvarn, 500 m längs Kungsportsvägen från Hjulkvarnsgatan till 
Nordewallsgatan. Sammanlänkar centrum och Stallbacka södra med ett 
tryggare stråk. Viktig sträcka för arbetspendling.  

 
U8. Torsred. Befintliga GC-banor på Torsredsvägen är mycket smala och utgörs 

delvis av cykelfält. Bör byggas om till enhetligt upphöjd GC-bana.  
 

U9. Skoftebyn, 550 m längs Modhs väg, mellan Bergkullevägen-Syltevägen. Skapar 
tillsammans med U-S11 ett sammanhängande stråk från Skoftebyns södra 
delar till Karlstorp, stråket fortsätter sedan mot Hjortmossen och Tingvalla. 

 
U10. Överby, 600 m längs Överbyvägen mellan Anes väg-Ladugårdsvägen. Skapar 

ett genare stråk mellan den västra och östra delen av Överby köpcentrum. 
Särskilt viktig sträcka för gångtrafikanter.  

 
U11. Halvorstorp, ca 1,1 km längs Tunhemsvägen mellan Lunnevägen-Kardanvägen. 

Ger en genare anslutning mot Västra Tunhem och Vittene/Norra Björke.  
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U12. Sylte, 280 m längs Bergkullevägen mellan GC-banan vid Bergkullevägen och 
Modhs väg, Sammanlänkar Sylte och Skoftebyn.  

 
U13. Centrum, 630 m längs Åkersbergsvägen mellan Landbergsliden-Malgöbron. 

Skapar ett sammanhängande stråk mellan Strömslund och centrum. 
 

U14. Skogshöjden, ny GC-bana från Näl till väg 2028 och anslutning till Båberg, 980 
m längs Lärketorpsvägen. Länkar ihop Båberg med Näl.  
 

U15. Halvorstorp, anslutning mot Tunhem och Vittene/Norra Björke. Ca 860 m längs 
Tunhemsvägen inom Trollhättan, ca 300 m inom Vänersborg beroende på 
sträckning. Bör innefatta anslutning till Centrumsstråkets början på 
Kardanvägen, ca 250 m. Med ny GC-bro över 44:an. Motiveras av 
trafiksäkerhetsskäl, att cykla genom trafikplats Hullsjön är idag ej trafiksäkert. 
Viktig länk till lokalvägen längs riksväg 44 och till regionala cykelstråk. Statligt 
väghållaransvar. 

 
U16. Torsred, 160 m längs Torsredsvägen mellan Åkertegsvägen-Lundängsvägen. 

Motiverad ur trafiksäkerhetsperspektiv.  
 

U17. Skogstorpa, 1,3 km längs Kardanvägen mellan Hedeängsvägen- 
Centrumstråkets början på Kardanvägen. Motiverat med tanke på mycket tung 
trafik på Kardanvägen och smalt utrymme att cykla på. 

 

U18. Kronogården, 480 m längs Lantmannavägen från Slåttervägen till 
Nergårdsstigen söder om Kronogårdsrondellen. Kopplar samman GC-banan vid 
Slåttervägen med GC-vägen vid Kronogårdsrondellen. Motiveras även med att 
ett nytt stråk åtgärdar otryggheten enligt TR2.  

 

U19. Sjuntorp, 670 m längs Torpavägen från Fors kyrka till Kvarntorpsvägen i en 
första etapp. Etapp två ytterligare 600 m till Danska vägen. Ger en genare 
koppling mellan de nordvästra och centrala delarna av Sjuntorp. Statligt 
väghållaransvar. 

 

U20. Hojum, 270 m längs Verkmästarevägen/Bilprovarevägen, från GC-bron över 
järnvägen till befintlig GC-väg vid Plankan 1 (Willys). Sammanlänkar GC-bron 
med Fågelstråket.  

 

U21. Sjuntorp Lunneberg, 420 m längs Lilla Edsvägen mellan Lunnebergsvägen-
Bygdevägen. Motiverat av trafiksäkerhetsskäl. Statligt väghållaransvar. 

 
U22. Källstorp, förbättring av genväg genom naturparken vid Strömsvik mellan 

Strömsviksvägen-Vänersborgsvägen. Kräver även förbättrad passage över 
Albertsvägen och Vänersborgsvägen.  
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U23. Ny GC-väg från Gröna stigen (gamla Nossebrobanan) vid Hullsjövägen till 
Åsaka. Ca 4,5 km. Förbättrar möjligheterna för cykelpendling mellan Åsaka och 
Trollhättan genom högre säkerhet och genare väg. Kan även skapa möjligheter 
för rekreationscykling mellan Trollhättan och Norra Björke, se U39. Statligt 
väghållaransvar. 

 

U24. Hjulkvarn, 210 m längs Idrottsvägen mellan Hunnebergsgatan-Tunhemsvägen. 
Denna sträcka är den enda del av Idrottsvägen som idag saknar GC-bana. 
Viktig länk för cykeltrafiken mellan de nordöstra stadsdelarna och centrum.  

 
U25. Kronogården, 580 m längs Slåttervägen mellan Kronogårdsporten-

Lantmannavägen. Viktig koppling mellan Kronogården och Karlstorp.  
 

U26. Skogshöjden, anslutning mot Båberg från Skogshöjdsvägen längs väg 2028, 
270 m inom Trollhättan, 420 m inom Vänersborg. I samarbete med Vänersborg. 
Statligt väghållaransvar. 
 

U27. Upphärad, ny GC-bana mellan kyrkan och skolan, 900 m längs väg 2011. 
Motiverat ur trafiksäkerhetsperspektiv. Statligt väghållaransvar. 
 

U28. Hjortmossen, separering från biltrafiken genom Hjortmosseporten.  
 

U29. Strömslund, 380 m längs Strömslundsgatan mellan Torsredsvägen-
Landbergsliden. 

 
U30. Sandhem, 530 m längs Sandhemsvägen mellan Fågelstråket-Stamkullevägen. 

Sammanlänkar Fågelstråket med GC-banan längs Stamkullevägen.  
 

U31. Ny sydlig GC-förbindelse över kanalen i höjd med Innovatum som ökar 
tillgängligheten till Olidanområdet och som förbättrar genheten mellan de södra 
och västliga stadsdelarna.  

 

U32. Lextorp söder om Apollofjärilen. Det saknas idag 220 m av GC-banan som 
löper parallellt med Lextorpsvägen. 

 

U33. Centrum, ny GC-bana från högskolan till Klaffbron, 470 m längs 
Gärdhemsvägen/Torggatan på norra sidan. 
 

U34. Torsred, ca 5 km längs Torsredsvägen och väg 2027 mellan Lundängsvägen-
Edsvägen-Öresjö. Sträckan motiveras främst av rekreationsskäl. Delvis statligt 
väghållaransvar. 
 

U35. Ny anslutning från Stallbacka längs älvkanten mot Forstena. I samarbete med 
Vänersborg. Ca 2,5 km inom Trollhättan, ca 3,5 km inom Vänersborg. En 
sträcka främst för rekreation.  

 
U36. Ny GC-bro över RV 44 som sammankopplar Hedekullevägens södra och norra 

delar. Skapar en genare koppling mellan de nordöstra stadsdelarna och 
Stallbacka. Statligt väghållaransvar. 
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U37. Torsred, 670 m längs Kungälvsvägen mellan Hälltorp-Albertsvägen.  
 

U38. Ny planskild korsning med RV 42 i Åsaka. Bör placeras vid bygdegården eller 
vid Stationsvägen, val av plats bör göras utifrån en behovsanalys. Ur 
skolskjutsperspektiv är alternativet vid Stationsvägen att föredra. Statligt 
väghållaransvar. 
 

U39. Fd. Nossebrobanan mellan Åsaka och Norra Björke. Banvallen är till stor del 
bilväg idag, resten igenvuxen. Med röjning av sly, breddning och grusning av 
vissa igenvuxna partier kan sträckan göras framkomlig för cyklister. Främst för 
rekreation. Enskilt väghållaransvar. 

 
U40. Källstorp. Ny GC-väg på Vårviksvägen som förbinder den befintliga cykelvägen 

som slutar vid bron över järnvägen med Vårviksrondellen. Kräver breddning av 
bron över Trollviksstigen. 

 
U41. Ny GC-väg mellan Sjuntorp och Upphärad längs väg 2011. Förbättrar 

trafiksäkerheten och ger en bra koppling mellan de båda tätorterna. Statligt 
väghållaransvar. 

 
U42. Hjulkvarn. Ny GC-väg längs Tunhemsvägens västra del, mellan E45 och 

Kungsportsvägen. Alternativa vägar finns men det hade varit enklare att hitta 
och ta sig fram om det fanns cykelväg längs denna sträcka. 
  

U43. Skoftebyn. Ny GC-väg längs Ryrvägen mellan Nysätra IP och Furuliden. En 
viktig del i kopplingen mellan centrum, Nysätra IP, Slätthults motionsanläggning 
och Almagärdet IP. 

 

U44. Olidan/Åker. Nya GC-vägar som knyter ihop centrum med slussarna och andra 
turistmål i området. Kräver trafiksäkerhetsåtgärder i vissa korsningar och 
förbättrad vägvisning. Enskilt väghållaransvar. 

 

U45. Stallbacka södra. Ny GC-väg intill industrispåret parallellt med 
Grundbergsvägen. Förbättrar säkerheten på den genaste sträckan mellan de 
nordvästra stadsdelarna och Stallbacka. Ur cykelsynpunkt hade det varit 
önskvärt att koppla ihop cykelvägen längs älvkanten med cykelvägen vid 
Kungsportsvägen. Så länge industrispåret finns kvar är det bara möjligt att 
bygga en del av sträckan.  

 

U46. Ny gång- och cykelväg längs Edsvägen (Lv2025) mellan Torsred och Båberg. 
Förbättrar situationen för oskyddade trafikanter längs en väg som idag är smal 
med skarpa krön och kurvor. Statligt väghållaransvar. 
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Utbyggnad som samordnas med andra projekt  

Projekten under denna rubrik kräver särskild samordning med andra planer för 

staden, såsom exploatering och ombyggnad.   

U-S1. Överby, ny GC-väg längs Överbyvägen, 1,2–1,5 km beroende på sträckning, 
mellan Lärketorpet-Överby köpcenter. Ev. med planskild korsning med 
Vänersborgsvägen. Samordnas med exploatering av Överby och 
Lärketorpet. 

 
U-S2. Överby, nya GC-vägar på nya delen av Överby köpcenter, ska ansluta till 

GC-banan på gamla järnvägen i söder och ny GC-bana på banvallen till VBG 
i norr. Samordnas med exploateringsplanerna för Överby. 

 
U-S3. Anslutningar till nya idrottsparken Bergtäkten i Skogshöjden. Nya 

anslutningar bör finnas till Dahlhemsvägen, Berghemsgatan, Bäckeforsgatan 
och till Stenebyvägen.  

 
U-S4. Anslutningar till nya planerade pendelstationen i Upphärad. Statligt 

väghållaransvar. 
 

U-S5. Torsred, ny GC-väg mellan Hälltorp och Ängens gård, 200-500 m beroende 
på sträckning. Är planerad att färdigställas i samband med exploatering av 
Hälltorp. Statligt/enskilt väghållaransvar. 

 
U-S6. GC-passage över väg 2028 vid Liljedal. Samordnas med projektet för ny 

cirkulationsplats i korsningen väg 2028/Skogshöjdsvägen. Delvis statligt 
väghållaransvar. 

 

U-S7. Förlängning av GC-banan på Åkerssjövägen till Kungsgatan och Erik 
Carlssons rondell, 750 m. Skapar en sammanhängande västlig länk mellan 
Skoftebyn och Drottninggatan. Samordnas med planerna för ombyggnad i 
Innovatumområdet. 

 
U-S8. Torsred, 220 m längs Albertsvägen mellan Torsredsvägen-Vassändagatan. 

Den enda sträckan längs Albertsvägen som idag saknar GC-bana. 
Samordnas med projektet för ny cirkulationsplats i korsningen 
Albertsvägen/Torsredsvägen. 

 
U-S9. Ny GC-förbindelse över älven i samband med bygge av bro mellan 

Vårviksrondellen och Kungsportsvägen. Förbättrar genheten för resor mellan 
de nordliga stadsdelarna. 

 
U-S10. Ny GC-väg på gamla banvallen mellan Velanda och Upphärad, ca 8,2 km. 

Gör det möjligt att cykla mellan Trollhättan och Upphärad, främst för 
rekreation. Ur skolskjutsperspektiv bör åtgärden bidra till en trygg passage i 
höjd med Nyckelby 1:13. Samordnas med planer för ombyggnad av 
järnvägen. 
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U-S11. Skoftebyn, 680 m längs Syltevägen. Mellan Modhs väg-Frälsegårdsgatan. 
Skapar tillsammans med U9 ett sammanhängande stråk från Skoftebyns 
södra delar till Karlstorp, stråket fortsätter sedan mot Hjortmossen och 
Tingvalla. Samordnas med planer för VA-sanering av Syltevägen.  

 

U-S12. Tingvalla, 200 m längs Tingvallavägen mellan Bergslagsparken-Elviusgatan. 
Viktig del i anslutningen mellan de sydöstra stadsdelarna och Resecentrum. 
Samplaneras med ombyggnaden av VA-nätet. 
 

U-S13. Anslutningar till nya planerade bostadsområdet vid Halltorp söder om Håjums 
industriområde. Bör ansluta till Lextorp och GC-banan vid Halltorpsrondellen. 
Delvis statligt väghållaransvar beroende på sträckning. 

 

U-S14. GC-väg mellan nya planerade stadsdelen Lärketorpet och Björndalen. 
Samordnas med exploateringsplanerna. 

 

U-S15. Anslutning söderut till nytt regionalt cykelstråk i Göta Älvdalen. En anslutning 
söderut hade varit positivt för långfärdscyklister och cykelturism. Staden bör 
ta initiativ till ett samarbete med Trafikverket och Lilla Edets kommun för att 
skapa en sammanhängande koppling med bra vägvisning. En ny säker 
anslutning till Lilla Edet kräver minst 1,2 km ny cykelväg inom Trollhättans 
kommun parallellt med E45. 

 

U-S16. Överby. Nya GC-banor inom Överby handelsområde som förbättrar 
framkomligheten och säkerheten. Staden bör initiera ett samarbete i frågan 
med köpcentrat. 

 

U-S17. Tingvalla. 370 m ny GC-bana på Sågaregatan/Bangårdsgatan från Magnus 
Åbersgatan till resecentrum. Förbättrar genheten mellan resecentrum och de 
västliga stadsdelarna norr om järnvägen. Samordning sker med 
ombyggnaden av nämnda gator. 

 

U-S18. Liljedal. 330 m ny gång- och cykelväg som knyter samman Liljedal och Hults 
höjd, på norra sidan Vänersborgsvägen. Samordnas med exploatering i 
området. 

 

Säkerhetsåtgärder befintliga sträckor 

SÄ1. Stallbacka Södra, GC-tunneln vid Skogstorparondellen. Skymd sikt pga. snäv 
kurva. Riktningarna bör separeras med målad linje.  

 
SÄ2. Ekholms strandväg. Brant och eroderad slänt där GC-vägen korsar en bäck 

ca 350 m söder om Ladugårdsvägen. Ett räcke bör sättas upp och ev. bör 
slänten fyllas ut.  
 

SÄ3. Anslutningen till Innovatumområdet söder om Erik Carlssons rondell. Säkrare 
passage över gamla järnvägsspåren, ökat fokus på cykeltrafiken där GC-
banan övergår i blandtrafik. I samarbete med Trollhättans Tomt AB för 
förbättrad GC-koppling mellan rondellen och kulturhuset N3. 
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SÄ4. GC-passagen öster om cirkulationsplatsen i korsningen 

Gärdhemsvägen/Lantmannavägen. Utsatt plats enligt olycksstatistik. Ökad 
uppmärksamhet på GC-trafiken.  

 

SÄ5. GC-korsningen norr om Magnus Åbergsgatan/Skrällebergsvägens tunnel 
under järnvägen. Dålig sikt och höga hastigheter i nedförsbacke. Slänterna 
bör reduceras så att sikten förbättras. 

 
SÄ6. Stavre, korsningen Tunhemsvägen/Stamkullevägen. Tydligare GC-passage 

med nya refuger.  
 

SÄ7. Ny GC-passage i korsningen Idrottsvägen/Tunhemsvägen. Viktig länk för 
cykeltrafiken mellan de nordöstra stadsdelarna och centrum. 
 

SÄ8. Nytt cykelfält på Österlånggatan som möjliggör säker passage förbi kvarteret 
Duvan i båda riktningarna. 

 

SÄ9. GC-passagen över Lasarettsvägen i höjd med Blåbärsstigen. Ökad 
uppmärksamhet på GC-trafiken. 

 
SÄ10. Cykelpassagen över Kardanvägen vid Skogstorpa 4 (Siemens). Ökad 

uppmärksamhet på GC-trafiken. (SÄ 10 utgår eftersom GC-vägen norr om 
passagen kommer att få en ny sträckning). 

 
SÄ11. Sågbladsvägen mellan Vårviksrondellen och anslutningen till Trollviksstigen, 

separering från biltrafiken.  
 

SÄ12. GC-passagen över Myrtuvevägen i höjd med tunneln under E45. Ökad 
uppmärksamhet på GC-trafiken. 

Trygghet 

TR1. Stavre, porten under E45 parallellt med järnvägen. Otryggt pga. smal 
passage mellan plank och brofäste, otillräcklig belysning. Skymd sikt och tät 
vegetation på västra sidan. 
 

TR2. GC-vägen genom Lantmannaparken mot Gärdhemsvägen och parallellt med 
järnvägen. Otryggt pga. avskildhet och bitvis tät vegetation.  

 
TR3. Kronogården/Hojum, vid båda sidor av GC-bron över Gärdhemsvägen, 

särskilt södra sidan. Otryggt pga. avskildhet och tät vegetation.  
 

TR4. Lextorp, GC-bron över Lantmannavägen. Tät vegetation på norra sidan om 
bron.  

 
TR5. Karlsbergsstigen norr om Björndalen vid Överbyvägen. Otryggt pga. 

avskildhet och smal tunnel. Tät vegetation på östra sidan mot Älvdalen. 
Åtgärdas med ombyggnation enligt U4.  
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TR6. Skogshöjden, Karlsbergsstigens tunnel under Lärketorpsvägen. Otryggt pga. 
avskildhet och smal tunnel.  
 

TR7. Gröna stigens tunnel under Ljungvägen, otryggt pga. tät vegetation.  
 
TR8. Dannebacken, GC-vägen mellan Dannebacksskolan och Kardanvägen, 

otryggt pga. tät vegetation, främst vid Kardanvägen.  
 
TR9. Överby, Ladugårdsstigens tunnel under Överbyvägen. Otryggt pga. 

avskildhet och smal tunnel. Åtgärdas med ombyggnad enligt U4 och U-S1.  
 
TR10. Karlstorp, GC-vägen parallellt med gamla banvallen, mellan 

Hjortmosseporten och Eric-Carlssons rondell. Tät vegetation, bör om möjligt 
öppnas upp mot Lasarettsvägen. 

 

Standardhöjning befintliga sträckor 

ST1. Dannebacken, GC-vägen parallellt med Tunhemsvägen mellan Solrosvägen 
och Slättbergsvägen. Skarpa kantstenar i korsningarna bör åtgärdas.  
 

ST2. Den grusade GC-vägen söder om Vårviksrondellen, anslutande till 
Sågbladsvägen, bör asfalteras.  

 
ST3. Kronogården, den grusade GC-vägen mellan Lantmannavägen och 

Nergårdsstigen, norr om Båset 1 (OKQ8), bör asfalteras. Samordnas med 
U18.  

 

ST4. GC-vägen på Drottninggatans södra del från Erik Carlssons rondell. Åtgärder 
av vassa kanter.  
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Inledning 

Cykelplan Trollhättan 2013 är uppdelad i tre delar: 

 Bakgrundsdel som beskriver cykeltrafikens förutsättningar och som ger 

rekommendationer för hur vägnätet bör utformas. 

 

 Nulägesbeskrivning som visar hur vägnätet ser ut idag och utgångspunkten 

för fortsatt samhällsplanering. 

 

 Aktivitetsdel som förklarar målen med kort- och långsiktigt arbete och som 

listar åtgärder som ska genomföras för att nå dit.   

 

 

 

Aktivitetsdelen är ett levande dokument som ska utvärderas, förbättras och antas på 

nytt vart 4:e år i samband med ny period för mål- och resursplanen (MRP). 

Aktivitetsdelen samplaneras med översiktsplanen och övrigt trafikplaneringsarbete. 

Uppföljning av stadens arbete med cykelfrågor görs årligen.  
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Vision 

Cykelvägnätet ska vara trafiksäkert, tryggt och attraktivt och på så sätt skapa 

förutsättningar för att andelen transporter med cykel ökar. Vägnätet ska bestå av 

sammanhängande stråk och erbjuda gena resvägar så att cykeln upplevs som ett bra 

alternativ till bilen. Skolelever kan cykla tryggt och säkert till skolan och får på så sätt 

möjlighet att tidigt grundlägga goda resvanor. Huvudstråken ska möjliggöra snabba 

transporter utan onödiga stopp och med ett minimerat antal konfliktpunkter. 

Cykelvägarna ska hålla hög standard vad gäller vägbeläggning, belysning och drift 

så att de kan utnyttjas under dygnets alla timmar och alla årstider. Det ska vara 

möjligt att på ett trafiksäkert sätt cykla mellan Trollhättan och övriga tätorter i 

kommunen. Det ska finnas anslutningar till regionala stråk och angränsande 

kommuner.   
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Riktlinjer 

Fysisk utformning 

Vägnätet ska bestå av huvudstråk och lokalstråk. Huvudstråken ska  

– möjliggöra snabba transporter tack vare hög framkomlighet och genhet. 

– vara separerade från gångtrafik där så är möjligt 

– utföras med separering från biltrafiken i så stor utsträckning som möjligt 

– ha god belysning 

– prioriteras högt vid snöröjning och underhåll 

– vara trygga alla tider på dygnet 

– vara försedda med vägvisning  

Lokalstråken ska binda samman huvudstråken och möjliggöra transporter i och 

mellan stadsdelar. Uppdelning i huvud- och lokalstråk illustreras i bilaga B1. 

   Att separera cyklisterna från övriga trafikanter 

   kan visa sig svårt att genomföra på befintliga 

   sträckor. Detta eftersom utrymmet i befintlig 

   stadsmiljö ofta är begränsat. Staden bör dock 

   på sikt arbeta för att alla sträckor i huvudnätet 

   separeras där så är möjligt. Separering av 

   gångtrafikanter och cyklister på befintlig GC-väg 

   kan exempelvis göras genom skyltning och 

   målning om utrymmet tillåter. Vid nybyggnation 

   ska man se till att tillräckligt utrymme och 

   resurser avsätts så att separerade GC-vägar 

   kan anläggas.  

    Vägvisningen på Trollhättans GC-vägar är idag 

   bristfällig. En vägvisningsplan bör därför 

   utarbetas för huvudnätet.  
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Marknadsföring och beteendepåverkan 

Trollhättans Stads anställda och politiker ska verka för att fler ser cykeln som ett 

alternativ till bilen och att cykelns status som transportmedel höjs. Man ska 

synliggöra och marknadsföra cykelvägnätet och cykling, samt påvisa fördelarna med 

ökad andel cykeltrafik både ur samhälls- och individperspektiv. De kommunala 

bolagen bör uppmuntras att verka i samma anda. 

 

 

 

Staden ska årligen arrangera olika evenemang i samarbete med olika organisationer, 

och föreningar för att öka kunskapen och skapa förutsättningar för ett ändrat 

beteende. Marknadsföring och information bör riktas till skolor, arbetsplatser, 

fastighetsägare och till allmänheten som helhet. Man ska vara lyhörd för behov och 

önskemål och ta hänsyn till dessa vid planering, byggande och drift.  

Satsningar på olika tekniska lösningar som underlättar är ett bra sätt att visa att 

staden är mån om cyklisterna och som kan uppmuntra fler att välja cykeln. Exempel 

på sådana är stationer där man kan pumpa däcken, förvaringsskåp för kläder och 

hjälm och bra cykelparkeringar.  

Trollhättans cykelkarta ska visa hur man bäst cyklar genom staden och bör 

uppdateras allteftersom nya sträckor tillkommer. Cykelkartan ska finnas i elektronisk 

form på stadens hemsida. Kartan ska även finnas i pappersformat på platser där den 

är lättillgänglig för invånare och turister.   

Stadens arbete för att förbättra invånarnas cykelmöjligheter ska följas upp årligen. 

Det gångna årets arbete med cykelfrågor redovisas och blir samtidigt ett avstamp för 

kommande år. Uppföljningen görs tillgängligt för kommuninvånarna och blir därmed 

ett sätt att kommunicera stadens satsningar på cykeltrafiken.    
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Resvaneundersökningar 

Resvaneundersökningar är ett viktigt verktyg för arbetet med cykelfrågor och för att 

uppskatta cykeltrafikens andel av transporterna. Det behövs kunskaper om 

invånarnas behov och synpunkter för att kunna sätta realistiska mål och för att kunna 

identifiera lämplig omfattning och inriktning på arbetet. Staden ska regelbundet utföra 

resvaneundersökningar bland stadens invånare i syfte att skaffa ett tillförlitligt 

statistiskt underlag. Ur det statistiska underlaget ska det gå att följa och utvärdera 

utslaget av olika insatser för att främja cykeltrafiken. 

Mätningar av cykeltrafikens andel ska genomföras på ett sådant sätt att det går att 

följa cykeltrafikens utveckling över tid, samt att rättvisa jämförelser med andra 

kommuner möjliggörs. Mätningar bör därför utformas enligt nationell norm och 

rekommendation. 

Cykelflödesmätningar 

Flödesmätningar ger ingen information om cyklisternas andel av resandet men kan 

ge bra underlag för planering och utvärdering av åtgärder. Med mätningar som 

genomförs på samma plats från år till år får man möjlighet att följa lokala förändringar 

över tid. Med tillräckligt många mätpunkter kan man även dra generella slutsatser om 

cyklandet i kommunen. Kontinuerlig mätning med fasta stationer på strategiskt 

utvalda platser kan ge viktig information om hur cykeltrafiken utvecklas. 

Webbtjänst för felanmälan 

Allmänheten bör ha möjlighet att enkelt göra en anmälan om fel och brister hos GC-

vägarna, som t.ex. skador på skyltar, belysning och vägbeläggning samt bristande 

snöröjning. På så sätt ökar möjligheterna att felen åtgärdas så snart som möjligt, 

vilket förbättrar förutsättningarna för att uppnå en hög grad av nöjdhet hos 

trafikanterna. Snabba åtgärder som förbättrar säkerheten och tryggheten kan få fler 

att välja cykeln. Staden bör därför ta fram en webbtjänst för felanmälan.   
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Processen för investeringsmedel 

Mål och resursplanen (MRP) är tillsammans med Programförklaringen 

kommunfullmäktiges viktigaste styrdokument. En MRP antas i samband med ny 

mandatperiod och underlaget utarbetas av nämnderna. Investeringsbudgeten 

fastställs av kommunfullmäktige och bryts sedan ner till nämndnivå av respektive 

nämnd. Uppföljning sker bl.a. med hjälp av indikatorer och mål. 

I Byggnads- och trafiknämndens ansvarsområde ingår väghållning, vilket innefattar 

projektering, utbyggnad, förbättringar och drift av gator och allmän platsmark. I 

uppdraget att förbättra trafiksäkerheten på det kommunala vägnätet ingår två 

indikatorer med direkt koppling till omfattningen av stadens satsningar på 

cykeltrafiken: 

 

Antal km ny cykelväg i kommunal regi: 1,5 km/år 

Antal trafiksäkerhetsåtgärdade passager: 5 platser/år 

En utbyggnadstakt på 1,5 km/år innebär att det kommer ta mer än 25 år att 

genomföra cykelplanens förslag på åtgärder. För att bättre leva upp till den nya 

översiktsplanens ambition om ett framtida Trollhättan med ökade andelar gång- och 

cykeltrafik kan det vara önskvärt att utbyggnadstakten höjs i samband med att en ny 

MRP tas fram. 

För nya GC-vägar sker tilldelning av investeringsmedel via Byggnads- och 

trafiknämndens investeringsplan. Volymen av investeringsmedel prövas årligen i 

samband med budgetarbetet. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på det befintliga 

vägnätet och mindre gatuarbeten finansieras med årligt anslag. 

Övergripande mål 

Cykelplanens övergripande mål är mätbara och syftar till att utvärdera utslaget av 

stadens arbete med cykelfrågor. De övergripande målen ses över i samband med ny 

MRP-period.  

Cykelplanens främsta syfte är att öka andelen transporter med cykel i förhållande till 

biltrafiken. En ökning av cykeltrafiken får dock inte ske på bekostnad av 

trafiksäkerheten eller cyklistens nöjdhet med vägnät och parkeringar. 

Utbyggnadstakten och åtgärder på det befintliga vägnätet bör också följas upp. 

Målen med ökad andel cykeltrafik bör därför kompletteras med mål som rör 

trafiksäkerhet, nöjdhet, utbyggnad och åtgärder.   
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I november 2013 genomfördes en resvaneundersökning (RVU) i Trollhättans 

kommun som visade att för resor under 5 km är andelen cykelresor 22 %. För dessa 

resor stod bilåkandet för 45 %. Sett till alla resor genomförs 14 % med cykel. Det 

nationella genomsnittet (2011-2012) är 8 %. Jämförelser med den nationella RVU:n 

skall dock göras med försiktighet då undersökningarnas metodik och resedefinitioner 

skiljer sig åt. Man kan emellertid anta att cykeltrafiken i Trollhättan har en relativt hög 

andel, vilket tyder på bra förutsättningar och en positiv inställning till cykling. Med rätt 

insatser och åtgärder bör man kunna öka andelen cykelresor med 25 % fram till år 

2018. Om den absolut största delen av ökningen antas ske för resorna under 5 km 

bör dessa då öka från 22 % till 31 %. Dagens nivå på andelen skolelever som går 

eller cyklar till skolan är inte känd och bör därför utredas, men ambitionen bör vara att 

öka även denna andel med 25 % till år 2018. Resvaneundersökningen visade att 

ungefär hälften av cyklisterna är nöjda med cykelvägarnas utformning, drift/underhåll 

och allmänna parkeringar. Även på dessa punkter finns det utrymme till förbättringar. 

På fyra år bör man försöka nå 80 % nöjdhet. 

Övergripande mål 
Nr Indikator Mål Tidshorisont Kommentar 

1a Andel resor med cykel 
Ökning med 25%, 
från 14% till 18% 

2013-2018 Mäts med RVU 

1b 
Andel resor med cykel 
vid sträckor kortare än  

5 km 

Ökning med 40%, 
från 22% till 31% 

2013-2018 Mäts med RVU 

1c 
Andel skolelever i år 4-9 
som går eller cyklar till 

skolan 
Ökning med 25% 2013-2018 

Mäts med enkät-
undersökning 

2 
Antal omkomna och 

svårt skadade cyklister i 
kommunen 

0 st. 2013-2018 
Enligt statistik 
från STRADA 

3 
Andel nöjda cyklister 
avseende vägnätets 

utformning 

Ökning från 54% 
till 80% 

2013-2018 Mäts med RVU 

4 
Andel nöjda cyklister 
avseende drift och 

underhåll 

Ökning från 50% 
till 80% 

2013-2018 
 

Mäts med RVU 

5 
Andel nöjda cyklister 
avseende allmänna 

cykelparkeringar 

Ökning från 65% 
till 80% 

2013-2018 Mäts med RVU 

6 
Antal km ny cykelväg i 

kommunal regi 
1,5 km/år 2013-2014 

Mål ur 
Trollhättans Mål- 
och resursplan 

7 
Antal trafiksäkerhets-
åtgärdade passager 

5 platser/år 2013-2014 

Mål ur 
Trollhättans Mål- 
och resursplan 

RVU = Resvaneundersökning 
STRADA = Swedish Traffic Accident Data Acquisition, statistikdatabas med polis- och 
sjukhusrapporterade olyckor. 
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Enhetsmål – aktiviteter 

Arbetet med cykelfrågor består av olika aktiviteter som en eller flera förvaltningar 

ansvarar för. Målen med aktiviteterna beskrivs av enhetsmålen. Varje enhetsmål är 

kopplat till ett eller flera av de övergripande målen. Enhetsmålen är tänkta att fortlöpa 

över flera perioder medan aktiviteterna uppdateras inför varje fyraårsperiod.  

*SBF = Stadsbyggnadsförvaltningen, KSF = Kommunstyrelsens förvaltning,  

TF = Tekniska förvaltningen, UTB = Utbildningsförvaltningen. 

Enhetsmål Aktivitet Koppling till 
övergripande 
mål 

Ansvarig/a 
förvaltning/ar* 

Arbetet med 
cykelfrågor har ett 
bra 
planeringsunderlag. 

Cykelplanens aktivitetsdel 
ska revideras vart fjärde år. 

1-7 SBF 

Cykelplanens bakgrunds- 
och nulägesbeskrivning ska 
vid behov revideras vart 
fjärde år. 

1-7 SBF 

Staden skall följa upp 
arbetet med cykelfrågor 
årligen. 

6 
7 

SBF/KSF 

Resvaneundersökning 
genomförs vart fjärde år. 

1-5 SBF/KSF 

Räkningar av cyklister på 
utvalda platser/sträckor. 

1-5 SBF 

Samarbete över kommun-
gränserna och med 
regionen. 

1-7 SBF/KSF 

Trollhättans 
cykelvägnät är 
sammanhängande 
och utbyggt till 
stadens alla delar 

Nya cykelvägar och 
förbättringar samplaneras 
med planer för stadens ut- 
och ombyggnad. 

1 
6 
7 

SBF/KSF 

Saknade länkar byggs med 
vägledning av cykelplanens 
prioriteringslista. 

1 
6 
 

SBF/KSF 

Trollhättans GC-
vägar och 
cykelparkeringar är 
säkra, trygga och 
attraktiva 

Brister i säkerhet och 
trygghet åtgärdas med 
vägledning av cykelplanens 
prioriteringslista. 

1-3 
7 

SBF/KSF 

Huvudstråken förses med 
vägvisning enligt upprättad 
vägvisningsplan. 

3 SBF 

Snöröjning, 
halkbekämpning och 
grussopning planeras och 
utförs så att arbetspendling 
med cykel är möjlig året 
runt.  
 

1 
4 

SBF/TF 
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Befintliga sträckor i 
huvudnätet där trafikslagen 
blandas byggs om till 
separerade GC-banor där så 
är lämpligt och möjligt. 

1 
3 

SBF/KSF 

Inventera befintliga 
cykelparkeringar och förbättra 
vid behov. 

5 SBF 

Inventera och förbättra 
cykelparkeringar vid skolor. 

5 SBF 

Övergivna cyklar plockas bort 
från parkeringar. 

5 SBF/City 
Trollhättan 

Anlägg fler cykelparkeringar 
på Innovatumområdet. 

5 Trollhättans 
Tomt AB 

Parkeringstal för cykel 
utarbetas. 

1 SBF/KSF 

Fler av stadens 
invånare ser cykeln 
som ett alternativ till 
bilen. 

Staden arrangerar och deltar 
årligen i olika evenemang för 
allmänheten och skolor i syfte 
att marknadsföra 
cykelvägnätet. 

1 KSF/SBF 

Staden satsar på 
cykelvänliga lösningar, ex 
cykelpumpstationer, för att 
marknadsföra cykling. 

1 KSF/SBF/TF 

Trollhättans cykelkarta 
uppdateras efter behov och 
tillgängliggörs för invånare 
och turister. 

1 SBF 

Staden arbetar tillsammans 
med skolor, elever och 
föräldrar för att skapa säkra 
och trygga skolvägar. 

1 SBF/KSF/UTB 

Cykelvägarna är i 
gott skick vad gäller 
beläggning, 
skyltning och övrig 
utrustning. 

Huvudstråken ska årligen 
inventeras och fel och brister 
ska dokumenteras. 

3 
4 

SBF 

Fel och brister noterade vid 
årlig inventering av vägnätet 
ska åtgärdas efter 
prioriteringslista. 

3 
4 
7 

SBF 

Trollhättans 
invånare har 
möjlighet att enkelt 
anmäla fel och 
brister i vägnätet. 

En webbtjänst för felanmälan 
ska utvecklas och 
underhållas. 

3-5 SBF/KSF 

Anmälda fel och brister av 
mindre omfattning ska 
åtgärdas fortlöpande.  

3-5 SBF/TF 

Förbättringar som kräver 
investeringar ska behandlas 
vid årlig uppföljning. 

3-5 SBF 
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Tjänstemannaförslag till prioritering av åtgärder 

I följande kapitel redovisas prioriteringslistor för utbyggnad och 

åtgärder inom vägnätet. Listorna redovisar endast ett  

tjänstemannaförslag. Förslaget skall ligga till grund för arbetet med  

Byggnads- och trafiknämndens investeringsplan men ordningen i  

vilken åtgärder sker kan komma att ändras utifrån politiska  

ställningstaganden.  

Utbyggnad och åtgärder på befintliga sträckor redovisas på olika 

listor och prioriteras inte mot varandra. Detta eftersom tilldelning  

av investeringsmedel sker på olika sätt. Kostnader har beräknats  

översiktligt med 2012 års förutsättningar. För ett fåtal åtgärder  

lämnas ingen kostnadsuppgift då deras förutsättningar för teknisk 

lösning är oklara i dagsläget. Sträckor och platser  

beskrivs och illustreras i cykelplanens nulägesbeskrivning.  

Kartmaterial och kostnader skall endast ses som underlag för  

översiktlig planering, några detaljlösningar har inte gjorts i detta  

skede.  

Riktlinjer för prioriteringsförslaget 

Framtagandet av förslag på prioriteringsordning har gjorts  

med hänsyn till: 

 Felande länkar i huvudnätet  

 Felande länkar i anslutning till målpunkter av större vikt 

 Främjande av cykeltrafik till/från centrum 

 Förbättrade förutsättningar för ökad cykeltrafik, med fokus på  

resor till arbete och skola/fritid  

 Bedömd samhällsnytta per investerad krona 

 Bedömd trafikvolym cyklister på sträckan i nuläget eller framtiden 

 Bedömd trafikvolym och hastigheter hos övriga fordon på sträckan  

 Förbättring av trafiksäkerheten, i synnerhet ur barnperspektivet 

 Förbättrad trygghet, i synnerhet ur barnperspektivet 

 Förbättrad genhet/snabbhet 

 

  



12 
 

Prioriteringsförslag utbyggnad av nya GC-vägar 

 

Prioritet ID Benämning Ca längd Kommentar 
Beräknad 
kostnad 

1 U1 

Överby, ny GC-väg 
till Vänersborg på 
gamla banvallen. 

2 km inom 
THN 

Är beslutad att 
byggas, 
planerad 
byggstart år 
2013. 

2,8 mkr 

2 U2 

Sjuntorp-Alingsåker 
längs väg 2012. 

5,5 km, 
exakt 

sträckning 
oklar 

Är beslutad att 
byggas, 
planerad 
byggstart år 
2014. Statlig 
väg. 

22 mkr (4000 kr/m) 

3 U3 

Centrum, 
Drottninggatan 
mellan 
Gärdhemsvägen och 
Resecentrum 

620 m   2,8 mkr 

4 U4 

Överby, 
Vänersborgsvägen 
mellan 
Älvdalsrondellen och 
Dahlhemsvägen. 

790 m  1,3 mkr 

5 U5 

Centrum, 
Drottninggatan 
mellan Hörngatan-
Torggatan. 

600 m  3 mkr 

6 U6 

Lextorp/Kronogården, 
Lantmannavägen 
mellan 
Lextorpsvägen och 
Hovslagaregatan. 

560 m Bör eventuellt 
byggas på 
båda sidor av 
vägen (1120 m 
totalt). 

1, 3 mkr (2,6 mkr) 

7 U8 

Torsred, 
Torsredsvägen. 

750 m Avser 
ombyggnad av 
befintliga GC-
banor/cykelfält. 

1,9 mkr 

8 U7 

Hjulkvarn, 
Kungsportsvägen 
mellan 
Hjulkvarnsgatan och 
Nordewallsgatan. 

500 m  1,4 mkr 

9 U9 

Skoftebyn, Modhs 
väg mellan 
Bergkullevägen och 
Syltevägen. 

550 m  1,2 mkr 
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10 U10 

Överby, 
Överbyvägen 
mellan Anes väg 
och 
Ladugårdsvägen. 

600 m  2,4 mkr 

11 U12 

Sylte, 
Bergkullevägen 
mellan GC-banan 
vid Bergkullevägen 
och Modhs väg. 

280 m  700 tkr 

12 U14 

Skogshöjden, 
Lärketorpsvägen 
mellan Näl och väg 
2028, anslutande till 
Båberg. 

980 m  2,7 mkr 

13 U19 

Sjuntorp, 
Torpavägen mellan 
Fors kyrka och 
Danska vägen. 

670 m + 
600 m 

Delas ev. i två 
etapper;  
Fors kyrka-
Kvarnvägen,  
Kvarnvägen-
Danska vägen. 
Statlig väg. 

2,7 + 2,4 mkr 
(4000 kr/m) 

14 U13 

Centrum, 
Åkersbergsvägen 
mellan 
Landbergsliden och 
Malgöbron. 

630 m  1,5 mkr 

15 U11 

Halvorstorp, 
Tunhemsvägen 
mellan Lunnevägen 
och Kardanvägen. 

1,1 km  3 mkr 

16 U15 

Halvorstorp, 
Tunhemsvägen 
mellan 
Kardanvägen och 
trafikplats Hullsjön, 
anslutande till 
Tunhem och 
Vittene/Norra 
Björke. 

860 m 
längs 

Tunhems-
vägen 

inom THN, 
även 250 
m längs 
Kardan-
vägen. 

Kostnad för GC-
bro över RV 44 
tillkommer. Bron 
kostnads-
beräknas ej pga 
oklara 
förutsättningar 
för konstruktion.  

3,7 mkr exkl. GC-
bro. 

17 U16 

Torsred, 
Torsredsvägen 
mellan 
Åkertegsvägen och 
Lundängsvägen. 

160 m  700 tkr 
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18 U17 

Skogstorpa, 
Kardanvägen mellan 
Hedeängsvägen och 
GC-vägen som 
ansluter till 
Plommonvägen. 

1,3 km  3,6 mkr 

19 U18 

Kronogården, 
Lantmannavägen 
mellan Slåttervägen 
och Nergårdsstigen 
söder om 
Kronogårdsrondellen. 

480 m  1,6 mkr 

20 U20 

Hojum, 
Verkmästarevägen/ 
Bilprovarevägen 
mellan GC-bron över 
järnvägen och GC-
vägen vid Plankan 1. 

270 m  600 tkr 

21 U27 

Upphärad, ny GC-
bana längs väg 2011 
mellan Upphärads 
kyrka och skolan.  

900 m Statlig väg. 3,6 mkr  
(4000 kr/m) 

22 U22 

Källstorp, genväg 
genom naturparken 
på befintlig stig vid 
Strömsvik. 

190 m  900 tkr 

23 U23 
GC-väg mellan 
Trollhättan och 
Åsaka. 

4,5 km Exakt sträckning 
oklar. Statlig väg. 

18 mkr 
(4000 kr/m) 

24 U45 

Stallbacka södra. Ny 
GC-väg intill 
industrispåret 
parallellt med 
Grundbergsvägen. 

280 m  700 tkr 

25 U24 

Hjulkvarn,  
Idrottsvägen mellan 
Hunnebergsgatan 
och Tunhemsvägen. 

210 m  600 tkr 

26 U42 

Hjulkvarn. 
Tunhemsvägens 
västra del, mellan 
E45 och 
Kungsportsvägen. 

480 m  1,4 mkr 
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27 U25 

Kronogården, 
Slåttervägen mellan 
Kronogårdsporten och 
Lantmannavägen. 

580 m  1,5 mkr 

28 U26 

Skogshöjden, ny GC-
bana längs väg 2028 
från Skogshöjdsvägen 
och anslutande till 
Båberg. 

270 m 
inom 

THN, 420 
m inom 

VBG 

Kostnad avser 
sträcka inom 
THN. Statlig 
väg. 

1,1 mkr 
(4000 kr/m)  

29 U21 

Sjuntorp, Lilla 
Edsvägen mellan 
Lunnebergsvägen och 
Bygdevägen. 

420 m Statlig väg. 1,7 mkr  
(4000 kr/m) 

30 U28 

Hjortmossen, 
separering från 
biltrafiken genom 
Hjortmosseporten. 

80 m Svårt att 
genomföra utan 
att bygga om 
porten. 

Kostnads-
beräknas ej pga 

oklar teknisk 
lösning. 

31 U40 

Källstorp, 
Vårviksvägen mellan 
bef GC-väg och 
Vårviksrondellen. 

300 m Oklara 
förutsättningar 
för breddning av 
brokonstruktion. 

Kostnads-
beräknas ej. 

32 U30 

Sandhem, 
Sandhemsvägen 
mellan Fågelstråket 
och Stamkullevägen.  

530 m  1,3 mkr 

33 U31 

Ny GC-bro över 
kanalen vid Innovatum 

- Oklara 
förutsättningar 
för 
brokonstruktion. 

Kostnads-
beräknas ej pga 

oklar teknisk 
lösning. 

34 U34 
Ny GC-bana mellan 
Trollhättan och Öresjö  

5 km Delvis statlig 
väg. 

20 mkr  
(4000 kr/m) 

35 U43 
Skoftebyn. Ryrvägen 
mellan Nysätra IP och 
Furuliden. 

540 m  1,5 mkr 

36 U38 

Åsaka, ny planskild 
korsning med RV 42. 

- Bör placeras vid 
Bygdegården 
alternativt vid 
Stationsvägen. 
Ur skolskjuts-
perspektiv är 
Stationsvägen 
att föredra. 
Statlig väg. 

Kostnads-
beräknas ej pga. 
oklar placering 

och konstruktion. 

37 U29 

Strömslund, 
Strömslundsgatan 
mellan Torsredsvägen 
och Landbergsliden. 

380 m  800 tkr 
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38 U32 
Lextorp, 
Lextorpsvägen söder 
om Apollofjärilen.  

220 m  500 tkr 

39 U37 

Torsred, 
Kungälvsvägen mellan 
Hälltorp och 
Albertsvägen. 

670 m Kostnad 
förutsätter att 
Hälltorpsbron 
används i bef 
utf. 

1,8 mkr 

40 U44 

Olidan/Åker. Nya GC-
vägar till slussarna och 
andra turistmål. 

800 m Inkluderar TS-
åtgärder och ny 
vägvisning. 
Enskild väg. 

5,8 mkr 

41 U35 

Stallbacka, ny GC-
bana längs älvkanten 
från Stallbacka vidare 
mot Forstena.  

2,5 km 
inom 

THN, 3,5 
km inom 

VBG. 

Kostnad avser 
sträcka inom 
THN. 

3,9 mkr 

42 U41 
Ny GC-väg mellan 
Sjuntorp och 
Upphärad.  

5 km Statlig väg. 20 mkr 
(4000 kr/m) 

43 U36 

Stallbacka/Skogstorpa, 
ny GC-bro över RV 44. 

- Oklara 
förutsättningar 
för 
brokonstruktion. 
Statlig väg. 

Kostnads-
beräknas ej pga 

oklar teknisk 
lösning. 

44 U39 

Upprustning av gamla 
Nossebrobanan mellan 
Åsaka och Norra 
Björke. 

- Avser förbättring 
av framkomlig-
heten på vissa 
delar av 
sträckan. 
Enskild väg. 

400 tkr 

45 U33 

Centrum, 
Gärdhemsvägen/ 
Torggatan från 
högskolan till 
Klaffbron. 

470 m Osäker 
kostnadsberäk-
ning, ombygg-
nad av 
Torggatan 
tillkommer. 

2 mkr 

46  U46 
Ny GC-bana längs 
Edsvägen mellan 
Torsred och Båberg. 

6 km Statlig väg. 24 mkr 
(4000 kr/m) 
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Prioriteringsförslag åtgärder på befintlig GC-väg 

En trafiksäkerhetsåtgärd (TS-åtgärd) innebär att platsen ses över med hänsyn till 

skyltning, målning, hastighetssäkring, belysning etc. Förbättring av trygghet innebär 

att faktorer som belysning, vegetation och sikt ses över. 

Prioritet ID Plats och åtgärd Kommentar 
Beräknad 
kostnad 

1 SÄ2 
Ekholms strandväg, uppsättning 
av räcke vid korsande bäck. 

 
40 tkr 

2 SÄ 3 

TS-åtgärd vid anslutningen till 
Innovatum-området söder om Erik 
Carlssons rondell. I samarbete 
med Trollhättans Tomt AB för 
förbättrad GC-koppling mellan 
rondellen och kulturhuset N3. 

 

50 tkr 

3 SÄ4 
TS-åtgärd i GC-passagen i 
Kronogårdsrondellen. 

 
20 tkr 

4 SÄ6 
TS-åtgärd i GC-passagen i 
korsningen 
Tunhemsvägen/Stamkullevägen. 

Ev. med nya 
refuger. 50 tkr 

5 SÄ12 
TS-åtgärd vid GC-passagen över 
Myrtuvevägen i höjd med tunneln 
under E45. 

 
50 tkr 

6 SÄ7 
Ny GC-passage i korsningen 
Idrottsvägen/Tunhemsvägen. 

 
50 tkr 

7 SÄ1 
Målning av riktningar i GC-tunneln 
vid Skogstorparondellen. 

 
10 tkr 

8 SÄ5 

Siktförbättringar i GC-korsningen 
norr om Magnus 
Åbergsgatan/Skrällebergsvägens 
tunnel. 

 

20 tkr 

9 SÄ8 
Nytt cykelfält på Österlånggatan 
vid kv Duvan. 

 
10 tkr 

10 SÄ9 
TS-åtgärd i GC-passagen över 
Lasarettsvägen i höjd med 
Blåbärsstigen. 

 
30 tkr 

11 SÄ11 

Separering från biltrafiken på 
Sågbladsvägen mellan 
Vårviksrondellen och 
anslutningen till Trollviksstigen.  

Ev. genom 
målning eller 
med s.k. 
GCM-stöd. 

100 tkr 

12 TR4 
Lextorp, GC-bron över 
Lantmannavägen, förbättrad 
trygghet. 

 
10 tkr 

13 TR5 
Karlsbergsstigen norr om 
Björndalen vid Överbyvägen, 
förbättrad trygghet. 

 
15 tkr 

14 TR1 
Stavre, porten under E45 parallellt 
med järnvägen, förbättrad 
trygghet. 

 
10 tkr 
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15 TR2 
GC-vägen genom 
Lantmannaparken, förbättrad 
trygghet. 

 
10 tkr 

16 TR3 
Kronogården/Hojum, GC-bron 
över Gärdhemsvägen, förbättrad 
trygghet. 

 
10 tkr 

17 TR10 

Karlstorp, GC-vägen parallellt 
med gamla banvallen, mellan 
Hjortmosseporten och Eric-
Carlssons rondell, förbättrad 
trygghet. 

 

10 tkr 

18 TR6 
Skogshöjden, Karlsbergsstigens 
tunnel under Lärketorpsvägen, 
förbättrad trygghet. 

 
10 tkr 

19 TR8 
Dannebacken, GC-vägen mellan 
Dannebacksskolan och 
Kardanvägen, förbättrad trygghet. 

 
10 tkr 

20 TR7 
Gröna stigens tunnel under 
Ljungvägen, förbättrad trygghet. 

 
10 tkr 

21 TR9 

Överby, Ladugårdsstigens tunnel 
under Överbyvägen, förbättrad 
trygghet. 
 

 

10 tkr 

22 ST1 

Dannebacken, GC-vägen 
parallellt med Tunhemsvägen 
mellan Solrosvägen och 
Slättbergsvägen. Åtgärdande av 
skarpa kantstenar. 

 

50 tkr 

23 ST4 
GC-vägen på Drottninggatans 
södra del från Erik Carlssons 
rondell. Åtgärder av vassa kanter. 

 
130 tkr 

24 ST2 
Asfaltering av den grusade GC-
vägen söder om Vårviksrondellen, 
anslutande till Sågbladsvägen. 

 
80 tkr 

25 ST3 
Asfaltering av den grusade GC-
vägen mellan Lantmannavägen 
och Nergårdsstigen. 

Genomförs ej 
förrän U18 
byggs. 

60 tkr 

UTGÅR SÄ10 
TS-åtgärd i GC-passagen över 
Kardanvägen vid Skogstorpa 4. 

Utgår 
eftersom 
cykelvägen 
kommer att 
flyttas. 
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Utbyggnad som samordnas med andra projekt  

Projekten under denna rubrik ges ingen prioriteringsordning, ordningen styrs i första 

hand av andra projekt som utbyggnaden måste samordnas med.   

Prioritet ID 
Plats och 
åtgärd 

Ca längd Kommentar Beräknad 
kostnad 

- U-S1 

Överby, ny GC-
väg längs 
Överbyvägen. 

1,2–1,5 km 
beroende 
på 
sträckning. 

Samordnas med 
exploatering av 
Överby och 
Lärketorpet. 

5,5 - 6,1 
mkr 

- U-S2 

Överby, nya 
GC-vägar på 
nya delen av 
Överby 
köpcenter. 

500 m Samordnas med 
exploaterings- 
planerna för 
Överby. 

1,2 mkr 

- U-S3 

Anslutningar till 
nya 
idrottsparken 
Bergtäkten i 
Skogshöjden. 

800 m Samordnas med 
planen för 
idrottsparken. 

2 mkr 

- U-S4 

Anslutningar till 
nya planerade 
pendelstationen 
i Upphärad. 

700 m Samordnas med 
planerna för 
Upphärad. Statlig 
väg. 

2,8 mkr 
(4000 
kr/m) 

- U-S5 

Torsred, ny GC-
väg mellan 
Hälltorp och 
Ängens gård. 

200-500 m 
beroende 
på 
sträckning 

Samordnas med 
exploatering av 
Hälltorp. 
Statlig/enskild väg. 

0,8-2 mkr 
(4000 
kr/m) 

- U-S6 

GC-passage 
över väg 2028 
vid Liljedal. 

- Samordnas med 
projektet för 
cirkulationsplats i 
korsningen väg 
2028/ 
Skogshöjdsvägen. 
Delvis statlig väg. 

100 tkr 

- U-S7 

Förlängning av 
GC-banan på 
Åkerssjövägen 
till Erik 
Carlssons 
rondell. 

750 m Samordnas med 
planerna för 
ombyggnad i 
Innovatumområdet
. Osäker kostnads-
beräkning pga 
oklar omfattning på 
bilvägens 
ombyggnad. 

1,8 mkr 

- U-S8 

Torsred, 
Albertsvägen 
mellan 
Torsredsvägen-
Vassändagatan. 

220 m Samordnas med 
projektet för ny 
cirkulationsplats i 
korsningen 
Albertsvägen/ 
Torsredsvägen. 

700 tkr 
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- U-S9 

Ny GC-förbindelse 
över älven i 
samband med 
bygge av bro 
mellan Vårvik och 
Kungsportsv. 

- Samordnas med 
projektet för 
brobygget. 

Kostnads
beräknas 

ej. 

- U-S10 

Ny GC-väg på 
gamla banvallen 
mellan Velanda 
och Upphärad. 

8,2 km Samordnas med 
ombyggnad av 
järnvägen. 
Belysning ingår ej i 
beräknad kostnad. 
Ur 
skolskjutsperspektiv 
bör åtgärden bidra 
till en trygg passage 
i höjd med Nyckelby 
1:13. 

4,3 mkr 

- U-S11 
Skoftebyn, Syltev. 
mellan Modhs väg 
och Frälsegårdsg. 

680 m Samordnas med 
planer för VA-
sanering av Syltev.  

1,4 mkr 

- U-S12 

Tingvalla, 
Tingvallav. mellan 
Bergslagsparken 
och Elviusg. 

200 m Samplaneras med 
ombyggnaden av 
VA-nätet. 
 

700 tkr 

- U-S13 

Ansl. till nya 
området vid 
Halltorp söder om 
Håjums ind. 
område. 

1,7 km, 
exakt 
sträckning 
osäker. 

Samordnas med 
exploaterings-
planerna för 
Halltorp.  

4 mkr 

- U-S14 

GC-väg mellan 
nya stadsdelen 
Lärketorpet och 
Björndalen. 

1 km, 
exakt 
sträckning 
osäker. 

Samordnas med 
exploaterings- 
planerna för 
Lärketorpet. 

2,6 mkr 

- U-S15 

Anslutning söderut 
till nytt regionalt 
cykelstråk i Göta 
Älvdalen. 

Minst 1,2 
km 
parallellt 
med E45. 

I samarbete med 
Trafikverket och 
Lilla Edets kommun. 

Kostnads
beräknas 

ej. 

- U-S16 
Överby. Nya GC-
banor inom Överby 
handelsområde. 

Oklar 
sträckning. 

Ett samarbete 
mellan staden och 
köpcentrat. 

Kostnads
beräknas 

ej. 

- U-S17 

Tingvalla. 
Sågareg./Bangård-
sg. mellan Magnus 
Åbergsg. och 
Resecentrum. 

370 m Kostnad osäker. 
Pga samordning 
med gatuarbetet blir 
kostnaden troligen 
mindre. 

1,3 mkr 

- U-S18 

Ny GC-väg längs 
Vänersborgsv som 
knyter samman 
Liljedal och Hults 
höjd. 

330 m Samordnas med 
exploatering i 
området. Kostnad 
från 
investeringsplanen. 

800 tkr 



 

Bilaga B1. Klassificering av cykelvägnätet 
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Kommentar: Trafikverket är väghållare för GC-vägen mellan Velanda och Trollhättan. 
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