Cykelåret 2018 i Trollhättan
Här kan du läsa mer om vi gjort för att
uppmuntra till cykling och gynna cyklister
inom Trollhättans kommun under 2018.

Efter 2018 års
nybyggnadsprojekt
består nu det
kommunala vägnätet av
totalt 146,7 km cykelväg.

Här har vi byggt
cykelbanor under
2018

Under året har 11 532
kvadratmeter asfalt lagts
på befintliga
cykelvägar för att
rusta upp ytskikten.
Det motsvarar i längd
nästan 4 km cykelväg.

Drottninggatan 600 m
Bergkullevägen 300 m
Kardanvägen 1 300 m
Lärketorpsvägen 1 000 m
Syltevägen 500 m
Innovatum 200 m

130 119 cyklister
passerade förbi
cykelbarometern vid
Klaffbron under 2018.
Det är ca. 10 000 fler än
år 2017.

Cyklisternas
medelhastighet var
14 km/h.

Cykelbarometerns
topp-5 2018

onsdag den 30 maj: 945
fredag den 24 augusti: 904
tisdag den 15 maj: 893
torsdag den 31 maj: 885
tisdag den 5 juni: 865

Cykelsommar 2018
Projektet Cykelsommar genomfördes under sommarlovet
och hade fler deltagare än tidigare år.
Barn i åldrarna 6-12 år fick prova på teknikbana, lära sig om
trafikregler och delta i uppkörning för cykelkörkort. Ca 260
barn, jämt fördelat mellan pojkar som flickor, deltog i
aktiviteterna som ägde rum i olika stadsdelar i hela Trollhättan.

Skolreseplan
Under 2018 färdigställdes en skolreseplan för
Hjortmosseskolan.
Syftet med planen är att få fler elever och
skolpersonal att gå och cykla till skolan. Under sommarlovet
genomfördes fysiska åtgärder på gatan intill skolan och fler
aktiviteter planeras inom skolans regi.

Vägvisningsskyltar
Nya skyltar ska visa vägen.
Cykelvägnätets huvudstråk har fått nya vägvisningsskyltar
så att det ska bli lätt att hitta rätt väg till större besöksmål
och mellan stadsdelar. Totalt kommer 205 skyltar att sättas
upp på 77 olika platser. De sista skyltarna sätts upp under
våren 2019.

Ny cykelpump
En ny cykelpump finns nu på pendelparkering norr om
resecentrum.
Detta är den fjärde pumpen som Trollhättans Stad placerar ut.
Det finns sedan tidigare cykelpump i Bergslagsparken vid
Trollhättans Resecentrum, på Innovatumområdet på
Nohabgatan 15 och vid Kungsgatan 32, utanför Oden.

Nya cykelparkeringar
Parkera din cykel säkert i Trollhättan: nytt cykelgarage och
nya cykelboxar.
I Bergslagsparken finns nu ett låst garage för 118 cyklar, med
möjlighet att ladda elcykel. På pendelparkeringen norr om
spåret finns 20 st cykelboxar där man kan låsa in sin cykel.
Garaget och boxarna administreras och sköts av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Man bokar plats via
trollhattan.se/cykla.

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

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

