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Mål för cykling i Varberg

Varberg ska bli en bättre cykelstad. I 
Cykelfrämjandets Kommunvelometer 
2016, för åtgärder genomförda 2015, 
hamnar Varberg på 3:e plats bland 
de medelstora kommunerna, en klar 
förbättring sedan förra årets 11:e plats. 
Bland alla deltagande kommuner kom 
Varberg på plats 10 till följd av våra 
cykelfrämjande insatser jämfört med 
plats 28 året innan. 

CYKELSTADEN VARBERG

Cykelbokslutet beskriver vilka mål vi har för cykling och 
om vi är på rätt väg. Det beskriver även vilka åtgärder 
och aktiviter som genomförts under 2015. 

ÖKA ANDELEN CYKLISTER

För att skapa en hållbar och levande 
kommun är det bra om många cyklar 
hela eller delar av sin resa. Vi vill att 
antalet cykelresor i Varberg ska öka. Att 
cykla är bra för: 
• din hälsa
• miljön
• din plånbok

Hamn- och gatunämndens mål för åren 
2013-2015 som handlar om cykel är: 

• Säkerheten och tryggheten för våra 
oskyddade trafikanter ska öka. 

• Andelen hållbara arbetsresor till och 
från, samt inom kommunen, ska öka.

• Sätt Varberg på kartan som 
Västsveriges bästa cykelkommun. 

MÅL

Vi arbetar för att antalet cykelolyckor ska 
minska samt för att det inte ska ske några 
dödsolyckor. 

Varje år rapporteras cirka 200 
cykelolyckor i Varbergs kommun till 
polis eller sjukhus. Av dessa är ca 80% 
singelolyckor, och de är ofta relaterade 
till halka eller vägens standard. Allvarliga 
olyckor sker oftast som kollision med 
motorfordon eller som singelolycka. 
Trenden idag är att antalet cykelolyckor 
ökar i takt med att kommunens invånare 
ökar, men att antalet allvarliga olyckor 
minskar. 

ÖKAD SÄKERHET



Cykel i siffror

I maj 2015 placerades tre nya  cykelmätare 
ut på arbetspendlingsstråken längs med 
Trädlyckevägen, Träslövsvägen och 
Södra vägen. I figur 1 syns att antalet 
cyklister ökar på sommarhalvåret men 
på många stråk är antalet cyklister högt 
året runt. 

CYKELMÄTNINGAR

För att följa upp hamn- och gatunämndens mål 
genomför vi undersökningar av resvanor, analys av 
olycksstatistik och cykelmätningar. 

RESVANEUNDERSÖKNING

Figur 1. Antal cyklister per månad från maj 2015 till och med maj 2016. 

SÄKERHET OCH TRYGGHET

Under 2015 rapporterades 144  
cykelolyckor till polis och sjukhus i 
Varberg. Det är en minskning med 84 
olyckor jämfört med året innan. Under 
året har inga dödsolyckor inträffat. 
(STRADA) 

I Varberg anser 56% av invånarna att 
standarden på våra gång- och cykelvägar 
är bra. Det som varbergarna mest 
efterfrågar är att vi binder ihop och 
bygger nya cykelvägar. (Kritik på teknik, 
SKL, 2013)

VAD TYCKER INVÅNARNA? 

I Varberg sker 12% av alla resor som 
är kortare än 10 mil med cykel.  Det är 
den näst högsta siffran i Halland, där 
Halmstad ligger på 19%. Cykelresorna 
är i genomsnitt 3,5 km långa. Inom 
Varbergs tätort sker 27% av resorna med 
cykel. (Så reser halläningarna, RVU, 
2014)

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000
Västra Vallgatan

Träslövsvägen

Trädlyckevägen

Södra Vägen

Kattegattleden Varberg

majaprmarfebjandecnovoktsepaugjulijunimaj
2015 2016



EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN FÖRBÄTTRAT UNDERHÅLL

Trafikantveckan går av stapeln 16-22 
september varje år och temat för året 
var multimodalitet. Syftet var att visa 
på fördelarna med att kombinera olika 
transportslag på ett hållbart sätt. 

På onsdagen premierades pendlarna 
med en frukostpåse vid stationen. 
Under lördagen genomfördes ett event 
i Brunnsparken. Varbergs kommun 
informerade om pågående gatuprojekt, 
Kattegattleden, elbilspoolen och elcyklar. 
Polisen svarade på frågor om trafikregler 
och trafiksäkerhet. Cykelfrämjandet 
erbjöd barnen en tur med cykelbussen. 
Cykelhandlare erbjöd provcykling och 
cykelservice. Hallandstrafiken bjöd på 
gratis bussresor och informerade om det 
nya stadslinjenätet. 

Under hösten 2015 beslutades att 
snöröjning skulle prioriteras på 
arbetspendlingsstråken längs med 
Trädlyckevägen, Träslövsvägen och 
Södra Vägen/Almers väg. På våren ska 
grus tas upp snabbare. Det gör det lättare 
att ta cykeln till arbetet året runt. 

Informationsåtgärder och underhåll

Foto: PMB Media & Design

Vid framtagandet av Cykelplan 
2016-2020 genomfördes dialog med 
berörda förvaltningar, organisationer 
och allmänheten. Det var möjligt för 
allmänheten att ge synpunkter under 
eventen Trafikantveckan och ”Kom och 
prata” den 23 maj. 

DIALOG CYKELPLAN  Hundra synpunkter 
och röster 

kom in under 
Trafikantveckan.



Ny och förbättrad infrastruktur

Under 2015 var det fokus på att koppla 
ihop befintliga cykelvägar. Åtgärder 
genomfördes på följande platser:  
• Engelbrektsgatan (mellan Västra 

Vallgatan och Kungsgatan). 
• Framför stationen på Västra 

Vallgatan. 
• Magasinsgatan (mellan Västra 

Vallgatan och Norra Vägen). 
• Östra Vallgatan (mellan 

Kyrkogatan och Torggatan). 
• Gång- och cykelvägen längs med 

Träslövsvägen, mellan centrum 
och Sjukhuset, färdigställdes.  

• Längs med Södra Näsvägen 
anlades en gång- och cykelbana på 
den norra sidan. 

• På östra sidan av vägen framför 
Bläshammar skola byggde 
Trafikverket en gång- och cykelväg 
med samfinansiering från 
kommunen. 

• Vid Ringhals breddades en gång- 
och cykelväg och en ny anlades. 

NYA CYKELVÄGAR

Varbergs kommun har under 2015 utökat cykelvägnätet 
samt förbättrat standarden på befintliga cykelvägar. 

INVIGNING AV KATTEGATTLEDEN

Under 2015 anlades 
2,7 km ny cykelväg. 

Varbergs kommun 
investerade  

7 150 000 kr på 
åtgärder för cykel 

under 2015. 

Foto: Marknad Varberg

Sveriges första nationella cykelled, 
Kattegattleden invigdes den 6 juni 2015. 
Det är en 37 mil lång cykelled som går 
mellan Göteborg och Helsingborg via 
bland annat Varberg. 



NYA CYKELSTÄLL FÖRBÄTTRAD BELYSNING

FÖRBÄTTRAD BELÄGGNING

Ny belysning anlades på Östra 
Vallgatan, på gång- och cykelvägen 
väster om Österleden mellan 
Träslövsvägen och Österängsvägen 
och väster om Västkustvägen i höjd 
med Monarkrondellen. Det lades även 
till fler belysningsstolpar på gång- och 
cykelvägen norr om Trädlyckevägen. 

Nya gula cykelställ placerades ut i 
Brunnsparken och mellan barnens 
badstrand och kallbadhuset. Syftet med 
dessa tillfälliga cykelställ är att undersöka 
behovet av fler cykelparkeringar innan en  
eventuell permanent åtgärd genomförs. 
De kan också användas tillfälligt vid 
evanemang.  

Hamn- och gatuförvaltningens lade ny 
beläggning på gång- och cykelvägen norr 
om Österängsvägen, mellan Sjukhuset 
och Erlandsgården. Även gång- och 
cykelvägen längs med Getterövägen, 
Lassavägen och genom Påskbergsskogen 
fick ny asfalt. 

Under Trafikantveckan kunde man 
rösta på var en ny cykelpump skulle 
placeras. Flest röster fick Lorensberg 
och i december installerades en 
elektrisk cykelpump vid busshållplatsen 
Lorensberg. 

NY CYKELPUMP

Under 2015 fick 1,5 km 
gång- och cykelväg 
ny belysning och 4,3 
km ny beläggning.



Vad är på gång? 

Cykelplan 2016-2020 har varit på remiss under våren 
och förväntas antas efter sommaren. Planen beskriver 
vilka åtgärder som föreslås genomföras de kommande 
åren och har ett stort fokus på arbetspendling och 
säkra skolvägar för barn. Visionen är: 

Förslag tillCYKELPLAN 2016-2020

Februari 2016

”I Varberg ska fler VILJA och KUNNA cykla – 
effektivt och säkert på attraktiva stråk”
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