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Inledning 

Den nya cykelplanen för Trollhättan har tagits fram av Gatu-parkkontoret på 

Stadsbyggnadsförvaltningen i samråd med Hållbart samhälle på Kommunstyrelsens 

förvaltning. Planen 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.   

 

Bakgrund och syfte 

Trollhättan har ambitionen att växa från dagens ca 55 000 invånare till 70 000 

invånare år 2030. Fler kommuninvånare kommer att medföra en ökad mängd 

transporter. Fler transporter och ökade krav på hållbart resande är en stor utmaning 

för transportsystemet. Transporterna behöver ske på ett smart sätt och då är cykeln 

ett bra alternativ genom att den är enkel, snabb, bullerfri och bra för miljön.  

Enligt Trollhättans nya översiktsplan, som tagits fram parallellt med cykelplanen, ska 

trafikstrukturen möjliggöra att större delen av förväntad trafikökning sker genom 

gång-, cykel- och kollektivtrafik.  

Trollhättans nuvarande cykelplan antogs år 2000. Planen innehöll förslag på åtgärder 

inom vägnätet. Idag, 12 år senare, har många av de föreslagna åtgärderna 

förverkligats. Förutsättningarna har förändrats sedan den förra planen togs i bruk då 

staden växer och cykeltrafiken antas ha ökat. Därför behöver en ny cykelplan tas 

fram. 



3 
 

Cykelplanen ska utgöra ett underlag för planering, byggande och drift, med syfte att 

skapa goda förutsättningar för cykeltrafiken och i förlängningen öka andelen 

transporter med cykel. Cykelplanen ska vara vägledande för att skapa ett säkert, 

tryggt och attraktivt cykelvägnät. Fokus för planen ligger på nyttotransporter såsom 

pendling till arbete och skola. Infrastrukturssatsningar för vardagscyklister gagnar 

dock även Trollhättans fritids- och cykelturister. 

Förutom bra infrastruktur behövs även information och kampanjer där föreningar, 

organisationer och Trollhättans Stad samarbetar, för att öka kunskapen och skapa 

förutsättningar för ett ändrat i beteende, när det gäller cyklandet i ”Trollhättan – en 

stolt och innovativ stad med plats för framtiden”. 

Effekter av ökad andel cykeltrafik 

Att låta cykeltrafik ersätta biltrafik leder till vinster på flera olika plan.  

En person som regelbundet byter bilen mot cykeln får förbättrad hälsa.  

Vardagsmotion minskar risken att drabbas av en rad olika sjukdomar.  

En högre andel cykeltrafik ger också en bättre miljö då utsläppen av  

miljöfarliga ämnen minskar och transporten sker på ett mer  

energieffektivt sätt. Persontransporterna står för en stor del av de  

fossila utsläppen i Trollhättan. En ökad andel cyklande är en viktig del  

i att nå Trollhättans energimål till 2020 om 20 % energieffektivisering  

och 60 % förnybar energi, för den geografiska kommunen. Det är också  

ett steg i rätt riktning för att uppnå regeringens uppsatta mål att minska  

utsläppen av växthusgaser med 40 procent till år 2020 och målen om en  

fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. 

Stadsmiljön gynnas av att fler människor är i rörelse och att bullret från 

trafiken minskar. Cykeltrafiken tar mindre yta i anspråk, särskilt när det  

gäller parkering. När mer yta frigörs får stadsrummet bättre möjligheter 

 att utvecklas. Fördelarna med ökad cykeltrafik är många, men det ställer  

även högre krav på infrastrukturen. 

 

 

  

I cykelstaden Köpenhamn räknar man med att för varje person som väljer cykeln som 

transportsätt genereras en samhällsvinst på 1,22 DKK per kilometer. På motsvarande 

sätt fås en förlust på 0,69 DKK för varje kilometer med bil. 

Cowi A/S & Köpenhamns stad, 2009  

”bättre hälsa... 

... bättre klimat... 

... bättre stadsmiljö 
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Definitioner 

 

GC Gång och cykel. 
 

GC-bana Väg eller avgränsad del av väg avsedd för gång- och cykeltrafik samt 
moped klass 2. En GC-bana kan vara uppdelad i skilda banor för 
gångtrafikanter och cyklister eller vara kombinerad. 
 

Gångbana Väg eller avgränsad del av väg avsedd för gående. På gångbanan får 
man inte cykla. En trottoar är en gångbana. 
 

Gångfarts-
område 

Trafiken i ett gångfartsområde sker efter gångtrafikanternas  
förutsättningar. Fordon ska begränsa sin hastighet till gångfart och har 
väjningsplikt mot gående. Cykeln är ett fordon. 
 

Gågata Som gångfartsområde med skillnaden att motordriven genomfartstrafik 
är förbjuden med vissa undantag. 
 

Cykelbana Väg eller avgränsad del av väg avsedd för trafik med cykel och moped 
klass 2. Cykelbanor kan tillåta dubbelriktad trafik. Gångtrafikanter får gå 
på cykelbana men hänvisas i första hand till gångbana eller vägren. 
 

Cykelväg Se cykelbana. 
 

Cykelfält Körfält som genom vägmarkering anvisats för cykel och moped klass 2. 
Cykelfält är alltid enkelriktade. Gångtrafikanter får gå i cykelfältet men 
hänvisas i första hand till gångbana eller vägren. 
 

VGU Vägar och Gators Utformning. Publikation innehållande råd och riktlinjer. 
Ges ut av och Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. 
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Kvalitetskrav  

För att uppnå ett säkert, tryggt och attraktivt GC-vägnät måste man ta hänsyn till en 

rad olika krav som ställs på infrastrukturen.  

Trafiksäkerhet 

Vägnätet ska utformas så att risken för trafikolyckor minimeras.  

Trafikseparering 

Där de olika trafikslagen måste samsas om utrymmet uppstår konflikter när det gäller 

utrymme och hastighetsskillnader. En separering av olika trafikslag ökar säkerheten 

och framkomligheten. 

Även om cykelplanens övergripande syfte är att öka andelen transporter med cykel 

så finns det fler trafikslag att ta hänsyn till. GC-banorna nyttjas även av andra, som 

t.ex. gångtrafikanter, mopedister (klass 2) och personer som använder elrullstol. 

Även för dessa grupper är GC-banorna ofta det säkraste och bekvämaste sättet att ta 

sig fram.  

Vid resor till arbete och skola vill cyklisten kunna hålla en högre hastighet och bör då 

vara separerad från fotgängarna. Även elcyklar, som förväntas blir vanligare i 

framtiden, medför högre genomsnittshastigheter. Vid behov kan mopedister hindras 

att använda GC-banan genom en lokal trafikföreskrift och tilläggstavla. Detta ska 

dock endast göras när mopedisten har ett trafiksäkert alternativ.  

 

Figur 1. Trafikseparerad GC-bana längs Gärdhemsvägen. 
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För ökad säkerhet kan cyklisterna separeras från biltrafiken genom skilda körfält eller 

avskiljas med kantsten, skiljeremsa, vägräcke etc. Blandtrafik bör endast tillämpas på 

lokalgatorna där trafikmängden är mindre och hastigheten begränsas med hänsyn till 

trafiksäkerheten. På huvudgatorna tillåts högre hastigheter och trafikflödet är högre. 

Det medför att separerade GC-banor bör finnas på detta vägnät. På lederna som 

knyter samman orter på regional nivå prioriteras motorfordonstrafiken. Gång- och 

cykeltrafik bör därför inte finnas i direkt anslutning till lederna.  

På landsbygden förekommer det att GC-banan är kombinerad med ridväg. Om 

ridvägen ligger tätt intill GC-banan kan grovt grus och jord hamna på GC-banan, 

vilket skapar olägenhet för trafikanterna. Cyklisten behöver även ett väl tilltaget 

utrymme för att kunna passera och möta hästen på ett säkert sätt. Ridvägen ska 

därför vara separerad från GC-banan så att säkerheten och framkomligheten inte 

försämras.  

 

 

Belysning 

Även om cyklar är försedda med lampor är deras främsta uppgift att synliggöra 

cyklisten för andra trafikanter, och inte att lysa upp vägen. Därför är belysning av GC-

banorna viktig för att man ska ha möjlighet att upptäcka hinder och andra trafikanter i 

god tid i mörker. Belysningen är även viktig för att kunna läsa av vägens riktning. Av 

den anledningen ska man sträva efter en enhetlig lösning med ljuspunkterna 

placerade på samma sida av vägen, på samma avstånd mellan punkterna och med 

samma typ av belysning. Där GC-banan ligger i direkt anslutning till bilvägen kan 

gatubelysningen utgöra tillräcklig belysning.  

 

 

Rekommendationer 

 Alla huvudstråk ska förses med belysning där ströljus från gatubelysningen inte är 

tillräcklig.  

 Vid korsningar, tunnlar etc. ska man ta särskild hänsyn till kraven på belysning.  

Utformning och dimensionering ska göras med hänsyn till rekommendationer i 

VGU.   

Rekommendationer 

 På GC-nätets huvudstråk ska cyklisterna vara avskilda från övriga trafikslag i så 

stor utsträckning som möjligt.  

 På huvudgatorna bör GC-banorna vara separerade från biltrafiken.  

 Blandtrafik ska endast tillämpas på lokalgator med rekommenderad hastighet 30 

km/h, där trafikmängden är låg och säkerheten bedöms vara hög. 

 GC-banor och ridvägar måste separeras med skiljeremsa eller liknande. 



7 
 

Passager och korsningar 

Där olika trafiknät korsar och ansluter till varandra ställs höga krav på trafikanternas 

förmåga att interagera. Passagerna ska utformas så att samspelet underlättas. Det 

ska vara bra siktförhållanden så att trafikanterna upptäcker varandra i god tid. Det 

ska vara tydligt hur ytan är uppdelad för olika trafikslag och färdriktningar. 

Vägmärken och målningar ska tydliggöra korsningen och skapa uppmärksamhet på 

de villkor som gäller. Där GC-banor korsar bilvägar med måttliga trafikflöden ska 

utformningen göras efter de oskyddade trafikanternas förutsättningar. Vid korsningar 

med högre flöden ska biltrafikens barriäreffekt reduceras, med planskildhet eller 

trafiksignaler.  

Som cyklist är man känslig för onödiga stopp, man vill kunna fortsätta cykla när man 

har farten uppe. Antalet korsningspunkter ska därför begränsas på huvudstråken. I 

korsningar ska man prioritera cykeltrafiken framför biltrafiken i så stor utsträckning 

som möjligt. 

 

Vägbeläggning och drift 

Skicket på vägbeläggningen har stor inverkan på trafiksäkerheten för cyklister. Asfalt 

med gropar, kanter och större ojämnheter ökar risken för omkullkörning, likaså löst 

grus. Betäckningar på brunnar, dräneringsrännor etc. måste vara fria från vassa 

kanter och sitta med någon centimeters försänkning i asfalten. Kantstenar som ska 

kunna gå att cykla över måste vara jämna. Skador ska åtgärdas så snart som möjligt. 

Felanmälningar från allmänheten kan vara ett bra sätt att snabbt få information om 

åtgärdsbehov.  

  

Rekommendationer 

 I utsatta korsningar på huvudstråken ska biltrafikens hastighet säkras till 30 km/h. 

Vid måttliga bilflöden ska cyklistens framkomlighet prioriteras där så är möjligt. 

 Korsningar med bilvägar med höga trafikflöden ska förses med trafiksignaler eller 

utföras med planskildhet. 

 Antalet korsningspunkter på huvudstråken där cyklisten måste stanna ska 

minimeras.   



8 
 

Vid drift- och vägarbeten som kräver att GC-banan stängs av måste det finnas 

möjlighet att passera på ett säkert sätt. Omledningsvägen måste göras så kort som 

möjligt och erbjuda god komfort.   

 

Figur 2. Otillräcklig omledning vid arbeten på GC-banor ger sämre säkerhet och komfort. 

Som cyklist påverkas man mer av snö och halka än man gör som bilist. För att fler 

ska cykla även vintertid måste vinterväghållningen på cykelvägnätet ha högre 

prioritering än bilnätet. Snöröjning bör ske stråkbaserat så att hela sträckan till viktiga 

målpunkter är framkomlig. Om GC-banorna inte är snöröjda riskerar man att 

cyklisterna väljer att cykla bland biltrafiken, vilket försämrar säkerheten. Snöröjningen 

måste utföras på ett sådant sätt att det inte lämnar snösträngar eller snöklumpar på 

GC-banan.   

Halkbekämpning är viktigt för att minska olycksrisken vintertid. Man bör vara 

noggrann med att välja rätt material till grusning. Gruset får varken vara onödigt vasst 

så att cyklisterna får punktering eller så runt att det rullar bort från vägbanan. Lika 

viktigt som det är att utföra halkbekämpning är det att gruset sopas bort så snart 

barmarksförhållanden börjar råda. Detta är särskilt viktigt i snäva kurvor och i branta 

backar.  

 

Rekommendationer 

 Skicket på cykelvägnätet ska inventeras regelbundet.  

 Utöver regelbundna kontroller ska man ge allmänheten möjlighet att felanmäla 

skador och problem så att åtgärder snabbt kan sättas in. 

 Vid avstängningar måste det finnas säkra, korta och bekväma omledningsvägar. 

En provisorisk passage för cyklister bör vara minst 1,8 m bred. 

 Snöröjning av cykelvägnätets huvudstråk ska ha högre prioritering än snöröjning 

av bilvägnätet och ska ske stråkbaserat. 

 Tiden som grus för halkbekämpning ligger kvar vid barmark ska minimeras. 
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Siktförhållanden 

Goda siktförhållanden är en förutsättning för att samspelet mellan olika trafikanter 

ska kunna fungera och för att hinder ska kunna upptäckas i tid. Sikten får inte 

skymmas av t.ex. skyltar, staket och parkerade bilar. Det är viktigt att man planerar 

för växtligheten och t.ex. undviker att plantera buskar i innerkurvor och vid tunnlar.  

Dimensionering 

Ytorna som avsätts för cykeltrafik måste dimensioneras på ett sätt som främjar 

säkerheten. På dubbelriktade sträckor måste bredden anpassas så att cyklisterna 

kan mötas och cykla om varandra på ett säkert sätt. På sträckor där fotgängare och 

cyklister blandas ska det finnas tillräcklig plats så att utrymmeskonflikter inte uppstår, 

detta är särskilt viktigt på huvudstråken där trafikmängden är högre. Cykelfält ska 

vara enkelriktade och bör finnas på båda sidor av vägen där de används. På gator 

där biltrafiken inte angör kantstenen ska cykelfältet vara tillräckligt brett för att 

möjliggöra omcykling, men inte för brett så att ytan kan misstas för uppställningsplats 

eller körfält för bil. På gator med kantstensparkering måste man säkerställa att 

olyckor med öppnande bildörrar förebyggs genom att göra uppställningsplatsen 

bredare, eller med skyddszoner. 

Genom att anpassa radien i GC-banornas kurvor kan man styra cyklistens möjliga 

hastighet. Genom att göra kurvan snäv tvingas cyklisten att sänka hastigheten. Detta 

kan vara lämpligt i anslutning till platser där cyklistens hastighet måste sänkas för 

högre säkerhet. Kurvorna får dock inte vara så snäva att sikten försämras eller att 

man cyklar med en lutande körstil och på så sätt riskerar att köra omkull.  

Tvärlutningen på cykelbanan ska vara tillräcklig för att vattenavrinningen ska fungera 

tillfredställande, men det får inte luta så mycket att det ger obehag hos trafikanterna.  

 

 

  

Rekommendationer 

 Dubbelriktade GC-banor där fotgängare och cyklister blandas ska vara minst 3 m 

breda.  

 Dubbelriktade cykelbanor separerade från gångtrafik ska vara minst 2,5 m breda. 

 På gator där biltrafiken ej angör kantstenen ska cykelfälten vara 1,5–1,8 m breda. 

 Vid kantstensparkering bör man använda sig av skyddszoner mellan parkerade 

bilar och cyklister. 

 För dimensionering av GC-banorna görs hänvisning till gällande 

rekommendationer enligt VGU.   
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Fasta hinder  

Fasta föremål i cykelbanans närhet utgör en fara. Därför måste antalet fasta föremål 

begränsas till ett nödvändigt minimum. Alla föremål måste ha en hög synbarhet och 

hinder som inkräktar på cyklistens utrymme måste förses med reflexer. 

Om man måste begränsa framkomligheten med ett hinder ska man i första hand välja 

konstruktioner som är eftergivliga vid en eventuell påkörning. Betongsuggor, stenar, 

fasta bommar etc. ska därför undvikas. Man måste ta hänsyn till att cyklister som 

använder cykelkärror behöver större utrymme. 

  

Figur 3. Exempel på hinder med eftergivlig konstruktion. 

I GC-banans sidoområden ska man använda skyddszoner till fasta föremål. Avsteg 

från dessa bör endast göras när utrymmet är mycket begränsat och efter att 

föremålens synbarhet säkerställts. Slänterna får inte vara för branta och öppna diken 

nära GC-banan ska undvikas. 

 

 

  

Rekommendationer 

 Antal fasta föremål i GC-banornas närhet ska minimeras. 

 Eventuella hinder för att styra framkomligheten ska ha reflexer, vara eftergivliga 

och anpassade efter cykelkärror. 
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Trygghet 

Cykelvägnätet måste kännas tryggt för trafikanterna, det räcker inte med att det är 

trafiksäkert. Känslan av otrygghet kan göra att cyklisterna inte använder GC-banan 

som planerat. Att man väljer alternativa vägar kan leda till att man istället utsätter sig 

för trafikfaror. Tryggheten är subjektiv och känslan av otrygghet behöver inte alltid 

vara rationell.  

Buskage och träd intill GC-vägen 

För att känna sig trygg vill man kunna överblicka sin omgivning, denna känsla 

förstärks under dygnets mörka timmar. Buskage och träd längs GC-banan kan 

skymma sikten och skapa mörka partier. Det är därför viktigt att området kring GC-

banan hålls öppet från tät och lågväxande vegetation. Detta är särskilt viktigt i mer 

ödsliga områden.  

 

 

Belysning 

Nattetid är belysningen mycket viktig för trygghetskänslan. Belysningen måste vara 

tillräcklig för att lysa upp både GC-banan och sidoområden. Placeringen av 

ljuskällorna ska göras så att man får ett indirekt ljus med mjuk skuggbildning. 

Skuggor kan uppfattas som hotfulla och de gör det svårt att se ansiktsuttryck. Med 

rätt ljusgestaltning upplevs GC-banorna inbjudande även nattetid.   

 

  

Rekommendationer 

 Vid utformning av belysning ska man ta särskild hänsyn till partier som kan 

upplevas som otrygga. 

Rekommendationer 

 I ödsliga områden ska tätvuxen vegetation rensas 5 m brett på båda sidor om 

cykelvägen. 

 Träd som skymmer belysningen ska beskäras. 
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Tunnlar 

Tunnlar kan upplevas som otrygga, särskilt nattetid. Det smala utrymmet gör att man 

kan känna sig instängd och utan flyktmöjligheter. Tunneln ska därför vara bred och 

ljus så att denna känsla motverkas. Anslutningarna till tunneln ska vara vida och med 

god sikt så att man inte överraskas av andra trafikanter. Det får inte finnas dolda ytor 

och gömställen vid tunnelmynningarna. 

 

Figur 2. Smala GC-tunnlar ska undvikas. 

Belysningen i tunneln ska vara mjukt reflekterad från taket och väggarna. Kontrasten 

mellan belysningen i och utanför tunneln för inte vara så kraftig att man riskerar att 

bländas eller att GC-banan upplevs som mörk utanför.   

 

 

  

Rekommendationer 

 Tunnlar ska vara bredare än själva GC-banan och ha god sikt. Väggar och tak 

ska vara ljusa. 

 Belysningen i tunnlar ska vara indirekt och med mjuk övergång till belysningen 

utanför. 
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Närhetskänsla till andra människor 

GC-banor som ligger på avstånd från bebyggelse och där få personer är i rörelse kan 

kännas ödsliga och otrygga. Detta är extra påtagligt nattetid då man ogärna cyklar 

genom industriområden, mörka parker, skogspartier etc. och hellre väljer sträckor där 

fler personer vistas. Man vill helst ha andra människor i närheten och kunna påkalla 

uppmärksamhet om något skulle hända. När man planerar nya GC-banor ska man ta 

detta i beaktande och se till att ödsliga partier byggs bort i så stor utsträckning som 

möjligt.  

 

Attraktivitet 

Förutom att cykelvägnätet ska vara säkert och tryggt behöver det även vara attraktivt 

nog för att locka fler att välja cykeln.  

Genhet 

Som cyklist vill man helst cykla den kortaste sträckan mellan två punkter. Det är 

därför viktigt att GC-banorna görs så gena som möjligt. Det ska vara enkelt och 

smidigt att ta sig fram. Det bör helst vara enklare att cykla än att köra bil. 

Barriäreffekter ska reduceras genom planskilda korsningar och broar på strategiska 

platser som förkortar resavstånden. 

 

Tydlighet och vägvisning 

GC-vägnätet ska ha tydlig vägvisning. Det ska vara lätt att hitta till olika platser och 

tydligt var man cyklar på bästa och säkraste sätt. Påbuds- och vägvisningsskyltar 

fungerar även som marknadsföring av cykelvägnätet och visar att det finns bra 

alternativ till biltrafik. Vägvisningsskyltar för cykel bör utformas efter nationell 

standard. Linjeföring med kantstenar och målningar ska utformas så att det är lätt att 

avläsa hur man ska placera sig i korsningar och passager.  

 

  

Rekommendationer 

 Huvudstråken ska ha vägvisning till olika stadsdelar, större målpunkter och 

anslutningar till regionala stråk.  

Rekommendationer 

 GC-vägnätet ska ha god framkomlighet.  

 GC-vägnätet ska erbjuda så gena resvägar som möjligt.   

Rekommendationer 

 Det ska finnas tryggare alternativ till ödsliga vägsträckor under dygnets mörka 

timmar. 

 Nya GC-banor ska om möjligt placeras inom synhåll från bilvägar och 

bebyggelse. 
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Komfort 

Komforten är viktig för att cykeln ska kännas som ett bra alternativ till bil. För att 

cykeln ska kunna fungera för arbetspendling måste det vara bekvämt att cykla även i 

relativt höga hastigheter. Vägbeläggningen ska vara jämn och slät. Det får inte finnas 

gropar och andra hinder som man måste parera. Om möjligt bör man undvika att 

placera brunnar i cykelbanan. Det får inte finnas skarpa kanter i form av kantstenar 

och liknande som gör att man måste stanna till i onödan. Även ett 3 cm högt 

överfartsstöd är ett hinder för en cyklist. Helst bör ramper till upphöjda GC-banor 

utformas helt i asfalt och utan kantstöd.  

 

Figur 3. Kantstenar, brunnsbetäckningar och ränndalar försämrar komforten. 

 

  

Rekommendationer 

 Huvudstråken ska vara i sådant skick och utförande att man bekvämt kan cykla i 

hastigheter upp emot 30 km/h, utan omotiverade stopp.  
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Cykelparkering 

Som cyklist vill man kunna parkera cykeln på ett säkert och bekvämt sätt. Ur 

komfortsynpunkt bör cykelparkeringarna placeras i direkt anslutning till målpunkten, 

så nära entréer som möjligt. Detta är särskilt viktigt vid korttidsparkering. Det ska 

finnas möjligheter att låsa fast cykeln i ramen på ett stöldsäkert sätt. Platser för 

långtidsparkering ska vara utrustade med tak, ha god insyn från omgivningen och 

vara väl upplysta. Felparkerade cyklar utgör ett problem för synskadade och för 

framkomligheten över lag. Genom att tillgodogöra cyklistens krav på komfort och 

säkerhet kan man förbättra utnyttjandet så att cyklarna parkeras på rätt ställe. Det är 

även viktigt att noga anpassa antalet platser efter behovet.  

Cyklister som har med sig en cykelkärra har svårt att hitta en bra parkeringsplats om 

ytan inte är tillräcklig. Det bör finnas utrymme för att låsa fast den säkert utan att den 

står i vägen. Föräldrar som skjutsar barn till förskolan i cykelkärra uppskattar om det 

går att parkera kärran vid förskolan över dagen.  

 

Figur 4. Många cyklister vill kunna låsa fast cykeln i ramen när den parkeras. 
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Cyklister som kombinerar olika färdsätt på sin resa uppskattar möjlighet att förvara 

hjälm och regnkläder mm vid knutpunkter i kollektivtrafiken. Att slippa bära med sig 

packning på tåget eller bussen underlättar och kan få fler att se cykeln som ett bra 

alternativ vid delresor. Möjlighet att duscha, byta om och hänga regnkläder på tork 

vid arbetsplatsen uppskattas och kan få fler att cykla till arbetet även vid längre 

avstånd och vid sämre väder.  

Parkeringstal för cykel 

För att garantera tillgång till parkering utgår de flesta städer från särskilt framtagna 

parkeringstal för bil när bygglov ges. På samma sätt börjar många städer nu ta fram 

parkeringstal för cykel. Möjligheten att parkera sin cykel på ett tryggt och bekvämt 

sätt är en viktig förutsättning för att cykeln ska kunna vara ett attraktivt alternativ till 

bilen. För att ytterligare uppmuntra till cykling bör cykelparkeringen anläggas på ett 

närmare avstånd från målpunkten än bilparkeringen. 

 

 

  

Rekommendationer 

 Korttidsparkering för cykel (0-2 h) ska placeras så nära målpunkten som möjligt. 

 Det ska finnas möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. Detta är särskilt viktigt vid 

långtidsparkering. 

 Långtidsparkering för cykel ska ha tak, belysning och lokaliseras till platser med 

god synlighet. Möjlighet att förvara hjälm och regnkläder ger god service.  

 Man ska ta hänsyn till cykelkärror vid planering av cykelparkeringar och se till att 

de ges tillräckligt med plats.   

 Staden bör arbeta för att fler arbetsgivare ger sina anställda möjligheter att 

duscha och byta om på arbetsplatsen. 

 Parkeringstal för cykel ska användas för att säkerställa tillgången på attraktiva 

cykelparkeringar. 
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