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Mål för cykling i Varberg

Cykelbokslutet beskriver vilka mål kommunen har för 
cykling och om vi är på rätt väg. Det beskriver även 
vilka åtgärder och aktiviteter som genomförts under 
2020. 

ÖKA ANDELEN CYKELRESOR
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 2020-2023  som 
handlar om cykel är: 

• Tydligt barnperspektiv i arbetet 
med utformningen av trygga och 
inkluderande offentliga miljöer

• Öka andelen hållbara 
resor och transporter.

MÅL

Vi arbetar för att antalet cykelo-
lyckor ska minska samt för att det 
inte ska ske några dödsolyckor. 

Det totala antalet inrappor-
terade cykelolyckor under 2020 
var 117 stycken, av dessa har 74 
stycken skett på det kommunala 
vägnätet. Antalet olyckor har 
minskat under 2020 jämfört med 
2019 (153) och 2018 (134). Under 
perioden 2013–2020 har ingen 
dödsolycka inträffat i kommunen. 
Den största andelen olyckor är 
singelolyckor.  (STRADA) 

ÖKAD SÄKERHET

Antal cykelolyckor per år (Strada)
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Cykel i siffror

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

RESVANEUNDERSÖKNING 2017VAD TYCKER INVÅNARNA? 

I en resvaneundersökning som 
Västsvenska paket tagit fram ser 
man att av alla vardagsresor i 
Varberg sker 14% med cykel och 
12 % som gående, 11% med kollek-
tivtrafik och 62% med bil. Val 
av färdsätt beror till stor del på 
resans längd. (Resvaneunder-
sökning 2017, Västsvenska paketet)

Under 2019 genomfördes enkät-
undersökningen ”Kritik på teknik” 
om hur medborgarna uppfattar 
kommunens service. Studien 
genomförs var tredje år av Sveriges 
kommuner och regioner (SKR)
Den mäter bland annat kommun-
invånarnas inställning till standard 
på gång- och cykelvägnät samt 
benägenhet att välja hållbara 
alternativ för resor. Enligt resul-
tatet från 2019 är 54 procent av de 
drygt 500 personer som svarade 
på enkäten positivt inställda till 
standard på gång- och cykel-
vägnätet, vilket är högre än det 
nationella snittet. Enligt undersök-
ningen har andelen resor med cykel 
och allmänna färdmedel ökat. 
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CYKELMÄTNINGAR

I Varberg finns sex stycken cykel-
mätare varav fem är placerade på 
arbetspendlingsstråken. I figur 1 
syns antalet cyklister under 2020. 
Antalet cyklister ökar på sommar-
halvåret men på många stråk är 
antalet cyklister högt året runt. 

En ökning av antalet cykelresor med 
10 % mellan år 2019 och 2020 har 
skett utifrån data från cykelmätarna. 
Detta kan bero på flera anledningar 
såsom ökade befolkning, pandemi 
och bättre möjligheter till cykling.

Figur 1. Antal cyklister per mätpunkt från januari 2020 till och med dec 2020. 
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Påverkansåtgärder

Mobility management är ett koncept som syftar till att  
påverka människors attityder och beteenden genom 
framförallt information och kampanjer för att få mer 
hållbara resmönster. 

En Mobility managementplan 
finns för år 2019-2026, och antogs 
av hamn- och gatunämnden den 
23 april 2019. I planen beskrivs 
de åtaganden som Varbergs 
kommun planerar att göra under 
de kommande åren för att få fler 
att vilja och våga välja cykeln. 
Under 2020 har kampanjen På 
egna ben genomförts, en utmaning 
för elever i årskurs 4–6 som går 
ut på att samla poäng till klassen 
genom att ta sig till skolan genom 
att cykla, gå eller åka kollektivt och 
skippa de ofta korta bilresorna. 

MOBILITY MANAGEMENTPLAN

Vad är På egna ben? 
Din klass är nu med i en utmaning som  
heter På egna ben. Den går ut på att man 
ska ta sig till skolan genom att gå, cykla 
eller åka kollektivtrafik istället för att bli 
skjutsad i bil. På så vis blir det mindre av-
gaser i luften och mindre trafik runt skolan 
– bra och tryggare för alla! Utmaningen är 
gjord som en poängjakt där alla i klassen 
hjälps åt att samla poäng och tävla om  
fina priser.

Samla poäng 
Du får 1 poäng till skolan och 1 poäng från 
skolan om du går, cyklar, åker skolskjuts 
eller kollektivtrafik. Med andra ord kan du  
få max 2 poäng   / dag.

Bonuspoäng 
Om du lyckas få ett syskon, kompis eller 
vuxen att gå, cykla eller åka kollektivt till 
och från skolan/jobbet så får du en bonus-
poäng. Personen får inte själv delta i 
ut     maningen eller räknas av flera  del tagare 
i På egna ben. Du kan få max 1 bonus-
poäng      /   dag. En bra idé är att ta följe med 
personen på väg till och från skolan!

Allt du behöver veta
Undrar du något om På egna ben och vilka 
regler som gäller vid sjukdom, studiedagar 
och prao hittar du det på vår hemsida.

PO  NGKORT
Namn:  ...................................................
Skola:  ...................................................
Klass:   ................................................... 

www.paegnaben.se

Under 2020 har även cykelvänlig 
arbetsplats, en kampanj för att 
uppmuntra de arbetsplatser som 
gör det lättare för sina anställda 
att välja cykeln som färdmedel 
genomförts, Lolles Kläder var en 
av arbetsplatserna som fick pris.
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Cykelstråken har i enlighet med 
kommunens cykelplan priori-
terats högt vid 2020 års vinter-
väghållning, sandupptagning 
och beläggningsarbeten.

CYKLA SÄKERT OCH TRYGGT

Cykeltak Lorensberg

Varbergs kommun har under 2020 förbättrat standarden 
på befintliga cykelvägar. 

FÖRBÄTTRAD BELYSNING
Ny belysning för gång- och cykel-
vägar (GC): 
-Arbetspendlingsstråk Breared

Ny och förbättrad infrastruktur 

NYA CYKELSTÄLL OCH SERVICE

Cykelmarkörer (gröna cyklar) 
har placerats ut i stadsmiljön för 
att uppmärksamma bilister om 
cyklister på våra cykelstråk vid 
korsningar och passager. Positiv 
feedback har inkommit från 
allmänheten gällande dessa.

CYKELMARKÖRER

Cykelpump

Under 2020 har fokus varit fler 
och framförallt säkra cykelställ 
med möjlighet för ramlåsning. 
Även flertalet manuella cykel-
pumpar har placerats ut. 

• Cykelställ hållplats Breared
• Cykeltak sedum Lorensberg
• Cykelställ vid Herrarnas, Goda 

hopp
• Cykelställ vid Damernas, Skarpe 

Nord. 
• Cykelställ Carbike på 

Otto Torells gata
• Cykelställ , pump och väder-

skydd på Veddige mötes-
plats och bytespunkt. 

• Cykelpumpar vid Getterön, 
Simstadion, Håsten
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Ny och förbättrad infrastruktur 

NYA CYKELVÄGAR

Varbergs kommun har under 2020 förbättrat 
standarden på befintliga cykelvägar.  

FÖRBÄTTRAD BELÄGGNING

Under 2020 förbättrades 
beläggningen på följande 
gång- och cykelvägar: 
-Ringvägen mellan 
Bandholtzgatan och Ankaret
- Arbetspendlings-
stråk Sjukhusstråket längs 
Österängsvägen
- Arbetspendlingsstråk Trönninge
- Gång- och cykelväg mellan 
Trädlyckevägen och Spadegatan

Under 2020 har arbetspendlings-
stråk längs Österängsvägen och 
LIndbergsvägen mot Trönninge 
byggts. Trönninge arbetspend-
lingsstråk färdigställs under 
2021. Projektering av cykelstråket 
längs Malmgatan har gjorts och 
även det yttre tvärstråket längs 
Österleden mellan  Österängs-
vägen och Vallinsvägen.
Projektering av inre tvärstråket 
har påbörjats. Förbättrad gång- 
och cykelväg har byggts längs 
Ringvägen, mellan Kilen -Ankaret.

En flyttbar cykel- och fotgängar-
räknare koptes in under 2020 som 
ska användas runt om i staden där 
det idag saknas fasta mätare?

CYKELMÄTARE
Under 2020 har tre hastig-
hetssäkrade passager längs 
Österängsvägen byggts.

HASTIGHETSSÄKRADE PASSAGER
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Hela resan perspektiv

CYKELSTÄLL VID HÅLLPLATS 

För att få ett hela resan perspektiv 
har Varbergs kommun ihop med 
Hallandstrafiken valt att rusta upp 
och tillgänglighetsanpassa busshåll-
platserna och samtidigt ordna cykel-
parkering vid dem. Hållplatserna  
som byggdes under 2020 var:
• Bolsevägen
• Brages gränd 
• Mosippegatan 
• Västgötagatan

En större bytespunkt har skapats 
i Veddige, Veddige mötesplats 
och bytespunkt, som är en central 
mötesplats i form av ett torg 
med intilliggande grönytor och 
en ny bytespunkt för kollektiv-
trafik där man kan byta färdsätt 
mellan cykel, bil, buss och tåg På 
platsen har en cykelparkering med 
tak och cykelpump installerats. 
Platsen färdigställdes under 2021.

Cykelställ med hyrcyklar vid Ankaret 

Målsättningen är att det ska vara smidigt att byta 
mellan cykel och kollektivtrafik. Fokus har under 2020 
varit att fortsätta utveckla de bytespunkter som har 
hög potential att locka fler att använda cykeln.

CYKELPOOL 

Under 2020 påbörjades ett 
EU-projekt, SMaRT, Hållbara 
transporter för stad och landsbygd. 
SMaRT har som huvudsyfte att 
stimulera ett förändrat resebe-
teende och få fler att välja hållbara 
transportalternativ. Inom SMaRT 
projektet har en cykelpool genom 
ett samarbete med Näringslivs- 
och desitnationskontoret, 
Samhällsutvecklingskontoret och 
Hamn- och gatuförvaltningen 
startas igång. Under 2021 har 
cykelpoolen satts i bruk.
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Nya dokument

Teknisk handbok 

En uppdaterad teknisk handbok 
har tagits fram under 2020 
och färdigställts 2021.

Teknisk handbok är en vägledning 
i vad kommunen har för krav på 
utformning på allmän gatu- och 
parkmark, inklusive belysning 
och vatten- och avloppsan-
läggningar. Detta för att säker-
ställa att anläggningarna
uppfyller kommunens standard 
avseende funktionalitet och 
livslängd och för att underlätta 
drift och underhåll av anlägg-
ningarna. Vid byggnation av nya 
bostads- och verksamhetsom-
råden, är den tekniska handboken 
ett värdefullt hjälpmedel.

Varbergs kommun har under 2020 tagit fram nya 
styrdokument .  

Cykelplan 2021-2025
En ny cykelplan har tagits fram 
under 2020 av hamn och gatuför-
valtningen och som färdigställts 
2021. Cykelplanen presenterar 
vilka åtgärder förvaltningen ska 
jobba med de närmsta åren för 
att öka cyklingen. Till exempel 
fysiska åtgärder,  kampanjer, 
drift och underhåll samt åtgärder 
för parkering och service för att 
underlätta cyklingen i Varberg.

CYKELPLAN 2021-2025

2021-05-24
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Teknisk handbok är avsedd 
både för externa exploatörer och 
konsulter, men också för personal 
främst inom hamn- och gatuför-
valtningen, Varberg Energi, 
Varbergsortens elkraft och Vivab 
(Vatten och Miljö i Väst AB).
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