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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 
2019. 

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 2016-2019 som 
handlar om cykel är: 

• 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 inrapporterade 
cykelolyckor har ökat något under 
2019 (153) jämfört med 2018 
(134). Däremot har det skett en 
marginell minskning av de allvarliga 
olyckorna och en ökning av de 
måttliga och lindriga olyckorna. 
Under perioden 2013–2019 
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. Andelen resor med 
cykel ligger relativt konstant upp 
till 10 km. (Resvaneundersökning 
2017, Västsvenska paketet)

Under 2019 genomfördes en enkät-
undersökning, ”Kritik på teknik” 
som genomförs var tredje år av SKL 
om hur medborgarna uppfattar 
kommunens service. Den mäter 
bla kommuninvånarnas inställning 
till standard på gång- och cykel-
vägnät samt benägenhet att välja 
hållbara alternativ för resor. 
Enligt resultatet för 2019 är 54 
procent av de drygt 500 personer 
som svarade på enkäten positivt 
inställda till standard på gång- 
och cykelvägnätet, vilket är högre 
än nationellt. Enligt undersök-
ningen har andelen resor med cykel 
och allmänna färdmedel ökat. 
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CYKELMÄTNINGAR
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Trädlyckevägen Trädlyckevägen_2 Träslövsvägen

I Varberg finns sex stycken 
cykelmätare varav fem är 
placerade på arbetspendlings-
stråken. I figur 1 syns att antalet 
cyklister ökar på sommarhal-
våret men på många stråk är 
antalet cyklister högt året runt. 

En minskning av antalet cykel-
resor mellan år 2018 och 2019 
kan skönjas utifrån statis-
tiken från cykelmätarna.
Dock har flera större vägarbeten 
skett vilket kan påverkat cykel-
flödena och även andra faktorer 
så som väderlek och tekniska 
problem med mätutrustningen.

Figur 1. Antal cyklister per månad och mätpunkt från januari 2019 till och med dec 2019. 

Cykel i siffror

För att  följa upp hamn- och gatunämndens mål 
genomför vi undersökningar av resvanor, analys av 
olycksstatistik och cykelmätningar.
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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 
från 2016-2017 antogs av hamn- 
och gatunämnden 2016. Denna 
reviderades under 2018, Mobility 
Manegementplan 2019-2026, och 
antogs av hamn- och gatunämnden 
den 23 april 2019. I den beskrivs de 
åtaganden som Varbergs kommun 
planerar ska göras under de 
kommande åren för att få fler att 
vilja och våga välja cykeln. Under 
2019 har cykelvänlig arbetsplats, 
en kampanj för att uppmuntra 
de arbetsplatser som gör det 

MOBILITY MAGNEMENTPLAN

lättare för sina anställda att välja 
cykeln som färdmedel genom-
förts, 11 arbetsplatser var anmälda.  
Även kampanjen På egna ben, 
en utmaning för elever i årskurs 
4–6 som handlar om att ta sig till 
skolan genom att cykla, gå eller 
åka kollektivt och skippa de ofta 
korta bilresorna, har genomförts.
Under 2019 har 11 klasser i 
Varbergs kommunen deltagit. 
Vinnare 2019 blevklass 5 S på 
Hagaskolan, tvåa blev klass 5 
N på Hagaskolan och trea kom 
klass 3 A på Bockstensskolan.
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Cykelstråken har i enlighet med 
kommunens cykelplan priori-
terats högt vid 2019 års vinter-
väghållning, sandupptagning 
och beläggningsarbeten.

CYKLA SÄKERT OCH TRYGGT

Nya cykelställ fästningsbadet

Varbergs kommun har under 2019 förbättrat standarden 
på befintliga cykelvägar. 

FÖRBÄTTRAD BELYSNING
Ny belysning för gång- och cykel-
vägar (GC): 
-Arbetspendlingsstråk 
utmed Södra vägen
-GC vid Lugnets lekplats
-GC vid Hobbyvägen 
-GC Påskbergsskogen 
-GC Trädlyckevägen
-GC Påskbergsskogen 
(mot sjukhuset) 
-GC Kyrkogårdsvägen

Ny och förbättrad infrastruktur 

NYA CYKELSTÄLL OCH SERVICE

Planering av ett stort antal nya 
cykelparkeringsplatser och servi-
ceplatser (cykelpumpar och 
reprationsstation) har gjorts 
under 2019 och som kommer 
byggas ut under 2020. 

Nya cykelställ har under 2019 
placerats vid fästningsbadet där 
möjlighet för ramlåsning finns.

Cykelställ har placeras där det byggts 
nya lekplatser

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
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Ny och förbättrad infrastruktur 

NYA CYKELVÄGAR

Varbergs kommun har under 2019 förbättrat standarden 
på befintliga cykelvägar.  

FÖRBÄTTRAD BELÄGGNING

Under 2019 förbättrades belägg-
ningen på gång- och cykelvägar: 
Beläggning:
-GC Östra långgatan (Magasin-
sgatan -G:a kyrkbacken)
-GC Birger svenssons väg 
(Fyndmagasinet)
-GC Stenåsavägen (V 
om Äckregårdsv)
-GC-väg Tvååker-Varberg 
(delar av sträckan)
-GC Solrosstigen

Arbetspendlingsstråket Håsten

Under 2019 har Breareds arbets-
pendlingsstråk byggts färdigt och 
projekteringen av Trönninge arbets-
pendlingsstråk har färdigställts och 
kommer byggas under 2020. Arbetet 
med färdigställande av arbetspend-
lingsstråk sjukhuset har påbörjat 
genom projetktering under 2019. 
Denna kommer byggas under 2020. 

Två ny cykelmätare har köpts in 
under 2019, varav en är uppsatt 
på arbetspendlinggstråket vid 
Håstens torg och en ska sättas upp 
på arbetspendlingsttråk Trönninge 
när byggnationen är klar. 

CYKELMÄTARE

Under 2019 har bland annat tre 
hastighetssäkringar av passager 
längs Håstenstråket utförts.

HASTIGHETSSÄKRADE PASSAGER

Cykelbarometer, detektorer i cykelbanan 
registrerar antalet som passerar.
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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 
cykelparkering vid dem. Hållplat-
serna  som byggdes under 2019 var:
• Skånegatan (läge A och B)
• Nedregården (läge A och B)
• Borgasgård (läge C, vändplats)

En större bytespunkt har skapats i 
Tvååker, Tvååker centralpark, som 
består av en park med lekplats torg 
och busshållplats. På den nya bytes-
punkten ska man enkelt kunna byta 
mellan gång, cykel, buss och bil. 
Det finns en ny pendelparkering 
och flera cykelställ. Ett gång- och 

Cykelställ vid hållplats

cykelstråk binder ihop Tvååkers 
centrum med gång- och cykelvägen 
som går i södra delen av området. 
På platsen har en cykelparkering 
med tak och cykelpump instal-
lerats. Platsen invigdes i juni 2019.

Målsättningen är att det ska vara smidigt att byta 
mellan cykel och kollektivtrafik. Fokus har under 2019 
varit att fortsätta utveckla de bytespunkter som har 
hög potential att locka fler att använda cykeln.

Cykelparkering Tvååker centralpark
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