
Cykelåret 2019 i  
Trollhättan
Här kan du läsa mer om vad 
vi gjort för att uppmuntra 
till cykling och gynna 
cyklister inom Trollhättans 
kommun under 2019. 



Efter 2019 års  
nybyggnadsprojekt  
består nu det  
kommunala väg- 
nätet av totalt 152,2 
km cykelväg.

Under året har 13 944  
kvadratmeter asfalt 
lagts på befintliga 
cykelvägar för att  
rusta upp ytskikten. 

Här har vi byggt  
cykelbanor under 
2019

Modhs väg        600 m

Lantmannavägen      500 m

Bilprovarevägen       200 m

Nohabgatan       200 m

Broar över Slumpån 200 m



Cykelbarometerns 
topp-5 2019

tisdag den 27 augusti: 805

tisdag den 4 juni:  752

onsdag den 21 augusti: 744

torsdag den 16 maj: 738

onsdag den 22 maj: 728 

Under 2019 registrerade  
cykelbarometern vid Klaff-
bron 131 598 passerande 
cyklister. Det är ca 1300 fler 
än året innan men med  
justering för vissa data- 
bortfall blir det istället något 
tusental lägre än 2018. 



Trafikkunskap
Portabla skyltar ger kunskap om viktiga trafikregler för 
cyklister och gående. 

Under året har sex olika informationsskyltar placerats ut på 
olika platser på cykelvägnätet. Skyltarna är till för att påminna 
cyklister om olika trafikregler och är ett sätt att öka kunskapen 
och medvetenheten om rätt beteende i trafiken. Skyltarna har 
flyttats runt mellan olika platser och påminner om allt från  
väjningsplikt till hjälmanvändning.

Cykelns dag 10 maj
En dag för att heja på alla fantastiska cyklister i Trollhättan 
och för att uppmuntra fler att cykla. 

Under cykelns dag den 10 maj delades frukost ut till cyklister vid 
Resecentrum. Vid stadshuset kunde man få service på cykeln 
och information om säker cykling. 



Vägvisningsskyltar
Nya skyltar ska visa vägen och nu är alla på plats. 

Cykelvägnätets huvudstråk har fått nya vägvisningsskyltar  
så att det ska bli lätt att hitta rätt väg till större besöksmål  
och mellan stadsdelar. Totalt har 205 skyltar satts upp på 77 
olika platser. 



Ny cykelpump
En femte cykelpump har hittat sin plats i Trollhättan - efter en 
dialog om önskade placeringar. Den hamnade vid aktivitets-
parken i Källstorp. 

Detta är den femte pumpen som Trollhättans Stad placerar ut. 
Det finns sedan tidigare cykelpump i Bergslagsparken vid  
Trollhättans Resecentrum, på pendelparkeringen norr om  
Resecentrum, på Innovatumområdet på Nohabgatan 15 och  
vid Kungsgatan 32, utanför Oden. 



Nya cykelparkeringar
Fler platser att parkera cykeln och ännu säkrare  
cykelparkering. 

Under året placerade vi 10 nya cykelparkeringsplatser 
på Storgatan och 153 stycken på Drottningtorget. 

Cykelparkeringarna i Järnvägsparken vid Resecentrum 
fick kameraövervakning. 



Vill du läsa mer om hur vi jobbar med cykling?           
     www.trollhattan.se/cykla

Har du några frågor? Mejla oss! 
     samhallsbyggnad@trollhattan.se


