
Gång- och cykelplan
Katrineholms kommun 
 

Övergripande inriktningsdokument

Fo
to

: H
an

na
 M

ax
st

ad

Godkänd av kommunfullmäktige 2015-08-17, § 183

Kommunstyrelsens handling nr 33/2015 



Beslutshistorik 
Gäller från 2015-08-17.
Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-17, § 183

Förvaltarskap 
Gång- och cykelplanen ligger 
inom kommunstyrelsens och 
samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde. 

Uppföljning
Planen följs upp internt på 
samhällsbyggnadsförvaltningen en gång per år i 
samband med årsredovisningen. 

Historisk återblick
Bilden är daterad 1897 och föreställer 
Katrineholms Velocipedklubb. Klubben 

bildades 1896 och är Katrineholms äldsta 
idrottsförening som fortfarande finns kvar, 

nu under namnet CK Ceres. Här förbereder 
sig deltagarna inför sin första tävling, den 
så kallade Claestorpsrundan: Värmbol – 
Claestorp – Djulö Kvarn och tillbaka till 

Katrineholm. 
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INNEHÅLL FÖRORD
Katrineholm växer och bostadsbyggandet 
är i full gång för att möta upp mot en ökad 
efterfrågan. Det är främst i en radie av 3 km 
från Katrineholm Central som utveckling av 
bostäder ska ske. När fler människor väljer 
att bo centralt ökar trafikmängden men också 
förutsättningarna att få fler att välja att gå 
eller cykla i sin vardag. 

Förutom staden har kommunen sju kransorter 
och en stor landsbygd. Flera av kransorterna 
har korta avstånd från Katrineholm och skulle 
kunna utveckla cykelpendlingen. Dessutom 
lockar den sörmländska landsbygden många, 
både Katrineholmare och turister, till att cykla 
och vandra på leder runt om i kommunen. 
Den vackra landsbygden i kombination med 
en levande handelsstad gör kommunen till ett 
attraktivt besöksmål. 

Att satsa på gång och cykel ökar valfriheten 
för människorna i vår kommun. Även 
personer utan tillgång till bil ska kunna 
ta sig fram säkert och enkelt. Det skapar 
förutsättningar för både män och kvinnor, 
flickor och pojkar, att forma sina liv och att ta 
del av samhällets möjligheter. 

När ett nytt område, ett nytt bostadshus eller 
en ny handelsplats planeras ska det redan 
från början förberedas för gång och cykel. 
Det skapar förutsättningar för en hållbar 
utveckling. Vi ser också cykeln som en viktig 
del i integrationen av våra nyanlända.  

Att ta sig fram till fots eller med cykel är en 
viktig vardagsmotion som främjar en god 
folkhälsa för kommunens invånare. Både 
fotgängare och cyklister bidrar även till en 
levande stad där människor möts och ser 
varandra vilket skapar en ökad trygghet. 
Kommunens befolkning blir äldre och fler 
människor blir beroende av att kunna ta sig 
fram till fots för att nå kommunens service. 
Underhåll av våra gångvägar blir därmed allt 
viktigare. 

Genom att satsa på att utveckla Katrineholms 
kommun för fotgängare och cyklister vill 
vi uppmuntra till rörelse, möten, liv och 
lust. Vi vill skapa ett Katrineholm som 
kommuninvånarna kan vara stolta över 
och prata gott om. Detta skapar i sin tur en 
konkurrenskraftig kommun som kan locka till 
både turism, jobb och boende. 

FAKTA
Gång- och cykelplanen är framtagen på 

uppdrag av kommunstyrelsen. Planen är 

antagen av kommunfullmäktige 2015-08-17. 

Planen är framtagen av en arbetsgrupp på 

samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete 

med både interna och externa kompetenser. 

Kommunens cykelambassadörer har fungerat 

som referensgrupp. Inspiration är hämtad 

från andra svenska kommuners gång- och 

cykelplaner.

Göran Dahlström
Kommunstyrelsens ordförande

Lars Hågbrandt
Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen
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VARFÖR SKA VI SATSA PÅ GÅNG- OCH CYKEL?
Hur många fler resor blir det?

Idag är det 15 procent av alla resor i 
kommunen som görs med cykel. År 2030 
är målsättningen att kommunen har 40 000 
invånare. Om vi antar att lika stor andel av 
resorna även då görs med cykel innebär det en 
ökning från 10 200 resor med cykel till 
12 360 resor med cykel varje vardag. Alltså 
drygt 2 000 fler resor varje dag.  

Om vi utgår från målsättningen att 21 procent 
av resorna ska göras med cykel år 2030 
och dessutom utgår från att antalet resor i 
Katrineholms kommun ökar proportionerligt 
till befolkningsökningen innebär detta att det 
år 2030 skulle genomföras 18 130 resor med 
cykel jämfört med dagens 10 200 resor per 
vardag. Alltså cirka 8000 fler resor än idag. 
Kvinnor genomför idag en något större andel 
cykelresor än män. Och något större andel 
cykelresor görs på vardagar jämfört med 
helgdagar. 

Om fler Katrineholmare väljer att gå eller 
cykla i sin vardag kommer miljön och 
folkhälsan att förbättras. Det finns ett 
samband mellan den fysiska miljön och 
fysisk aktivitet. Att bostadsområdet uppfattas 
som tryggt, att det finns god belysning, hög 
täthet i staden, promenad och cykelvänlig 
infrastruktur och design är några av de 
faktorer som påverkar den fysiska aktiviteten 
positivt. 

I Katrineholms stad är avstånden små och 
förutsättningarna att ta sig fram till fots 
eller med cykel är goda. Men kommunen 
har en viktig roll att spela i att utveckla 
förutsättningarna för attraktiv, snabb och 
säker trafiksituation för de oskyddade 
trafikanterna. I arbetet med gång och cykel 
krävs även ett aktivt samarbete med andra 
aktörer och intressenter för att nå långsiktigt 
hållbara lösningar. Trafikverket är en sådan 
aktör som har ansvar för många vägar där 
kommunens medborgare rör sig. 

Genom att arbeta med gång- och cykelfrågor 
hoppas vi skapa ett ökat intresse för dessa 
bland kommunens invånare. En stor del 
av arbetet med gång och cykel handlar om 
marknadsföring och kommunikation med 
medborgarna.  Vi tror att teknisk utveckling 
och underhåll av gång- och cykelvägar är 
en viktig förutsättning för att få fler att gå 
och cykla. Men vi vet också att det är av 
oerhörd vikt att öppna människors ögon 
för att det är enkelt, roligt och effektivt att 
välja exempelvis cykeln framför bilen och 
att det är ett realistiskt alternativ för många. 
Detta arbete måste bedrivas på många plan 
och vara långsiktigt och väl förankrat i vår 
organisation. 

Vi har valt att ha ett perspektiv på denna plan 
som sträcker sig fram till år 2030. 

Syfte med vår gång- och cykelplan

Syftet med vår gång- och cykelplan är att 
prioritera åtgärder som skapar en säker, 
attraktiv och modern gång- och cykelkommun 
där invånarnas hälsa, miljö och trafiksituation 
förbättras. 

Mål för gång och cykel

0-vision för fotgängare och cyklister
Vårt övergripande mål kring gång- och cykel 
är att vi ska nå 0-visionen. Det betyder att 
ingen fotgängare eller cyklist ska skadas 
allvarligt eller dö i trafiken. 

Andel resande med cykel i kommunen ska öka
Andelen resande med cykel ska öka i 
kommunen och målsättningen är att dessa ska 
utgöra 21 procent av kommunens totala antal 
resor. (År 2030).

Andelen resande till fots i kommunen ska öka
Andelen resande till fots ska öka i kommunen 
och målsättningen är att dessa ska utgöra 21 
procent av kommunens totala antal resor. (År 
2030).

Andelen resande till fots och med cykel ska 
öka i Katrineholms stad
Andelen resande till fots och med cykel ska 
öka i staden och målsättningen är att dessa 
ska utgöra 55 procent av det totala antalet 
resor i staden. (År 2030).

Andelen resande med cykel ska öka i 
Katrineholms stad
Andelen resande med cykel ska öka i staden 
och målsättningen är att dessa ska utgöra 29 
procent av det totala antalet resor i staden. 
(År 2030).

Andelen resor till fots ska öka i Katrineholms 
stad
Andelen resor till fots ska öka i staden och 
målsättningen är att dessa ska utgöra 26 
procent av det totala antalet resor i staden. 
(År 2030).

Alla vuxna, från 18 år och uppåt, rekommenderas 

att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 

minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst 

måttlig. Exempel på fysisk aktivitet som uppfyller 

denna rekommendation är 30 minuters rask 

promenad 5 dagar per vecka. WHO anger att 

barn 5-17 år bör vara fysiskt aktiva i minst 60 

minuter per dag. Ungefär hälften av den vuxna 

befolkningen beräknas antingen leva ett mycket 

stillasittande liv eller når inte rekommendationen 

för fysisk aktivitet ur hälsosynpunkt.

Det har stor betydelse för miljön om vi kan 

ersätta en del av de korta bilresorna med att 

cykla eller gå, eftersom bensinförbrukningen 

och koldioxidutsläppen är 35 procent högre 

de första fem kilometrarna. Under de första tre 

kilometrarna av en resa är bilens utsläpp av 

avgaser 50 till 60 gånger högre per kilometer.  

FAKTA

FAKTA

Foto: H
anna M

axstad
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SKILLNADER OCH LIKHETER MELLAN 
FOTGÄNGARE OCH CYKLISTER
Den här planen fokuserar på två stora 
trafikantgrupper - fotgängare och cyklister. 
Det är mycket som förenar dessa grupper men 
det är också saker som skiljer dem åt och som 
måste tas hänsyn till i planeringen. 

Fotgängare och cyklister tillhör båda gruppen 
oskyddade trafikanter och har stora behov av 
en säker trafikmiljö. Det är även viktigt att 
grupperna känner sig trygga så att de vågar 
röra sig ute på sina villkor. Enkelt uttryckt 
kan man säga att trafiksäkerhet handlar om 
den objektiva säkerhetssituationen, medan 
trygghet kan sägas handla om en upplevd 
säkerhetssituation. 

Trygghet påverkas i stort av:  
* trafiken och andra miljömässiga faror 

samt 
* brott och andra mänskliga faror. 

Både väghållaren och trafikanterna har 
ansvar för trafiksäkerheten. Väghållaren 
har ansvar för utformning och underhåll 
medan trafikanterna har ansvaret att följa 
trafikreglerna och visa hänsyn i trafiken. 

Motorfordonens hastigheter, framför allt i 
tätort, spelar en stor roll vid kollisionsolyckor 
med cyklister och fotgängare. Låga 
hastigheter ger bland annat lägre krockvåld 
och bättre förutsättningar för gott samspel 
mellan trafikanter. Bland de oskyddade 
trafikanterna finns många barn, äldre och 
funktionsnedsatta. Om vi kan skapa en 
bra miljö för dessa individer finns goda 
förutsättningar för en bra miljö för hela 
befolkningen. 

Fotgängare upplever ofta cyklister som en fara 
i trafiken då dessa kommer snabbt, är tysta 
och ofta konkurrerar om samma utrymme. 
Utifrån detta är det positivt att separera 
fotgängare och cyklister så långt det är 

möjligt.  Mer om separering kan du läsa under 
avsnittet Utformning av gång- och cykelvägar.

Fotgängare – en del av det offentliga 
rummet

Fotgängaren är inte bara en trafikant utan 
bidrar även till att ge det offentliga rummet 
liv. Den som går blir automatiskt en del av 
stadslivet, den ser och blir sedd av andra 
människor. Ju fler fotgängare som är ute på 
gatorna, ju mer attraktiv uppfattas staden. 

En resa till fots kan göras i högst varierande 
syften och miljöer och kan ske mellan 
målpunkter eller vara ett mål i sig. Detta är 
viktigt att ha med sig i planeringen.  Även 
gånghastigheten är något att ta hänsyn till 
vid utformning av trafikmiljön, till exempel 
ordnade gångpassager och trafiksignalernas 
gröntider för fotgängare.

För att fler ska välja att gå behöver gångnätet 
vara heltäckande, gent och sammanhängande 
och därmed skapa närhet till viktiga 
aktiviteter och platser. Det handlar om att se 
till att den närmaste och snabbaste vägen blir 
att gå – genvägar är viktiga för fotgängare. 

Gångstråken ska vara säkra, trygga och 
intressant utformade för att miljön ska kännas 
attraktiv att använda. För många äldre är 
goda förhållanden för gång en förutsättning 
för mobilitet och självständighet. 

Gående orsakar sällan olyckor. Det 
är de gående själva som lever farligt. 
Trafiksäkerhetsutvecklingen har varit 
positiv under lång tid i Sverige, men det är 
fortfarande farligare att gå än att åka bil. 
Antalet olyckor med fotgängare inblandade 
har inte minskat på samma sätt som 
olyckorna med bara motorfordon inblandade.

Tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning

Det är viktigt att gång- och cykelvägar 
blir tillgängliga för alla och att personer 
med funktionsnedsättning inte hindras och 
begränsas från att röra sig där. 
En person med funktionsnedsättning har en 
nedsatt eller saknad kapacitet i en eller flera 
kroppsfunktioner. Funktionsnedsättningen 
kan vara fysisk eller psykisk. Ett handikapp 
eller ett funktionshinder uppstår i mötet 
med en miljö som inte är anpassad 
efter de förutsättningar en person med 
funktionsnedsättning har.

Vi behöver i vår planering förhålla oss till 
olika typer av funktionsnedsättningar; svårt 
att höra, svårt att se, svårt att röra sig, svårt 
att orientera sig och svårt att bearbeta, tolka 
och/eller förmedla information. 

För en god tillgänglighet på gång- och 
cykelvägar krävs bland annat: 

* Tydliga stråk och markeringar samt 
cykelparkeringar som inte konkurrerar 
med utrymme på gång- och cykelvägar. 

* Bra framkomlighet till busshållplatser, 
övergångsställen och gångpassager. 

* Gott med utrymme framför allt vid 
nybyggnation. Bland annat permobiler 
behöver stort utrymme. 

* Personer med nedsatt syn har stora 
svårigheter att överblicka omgivningen 
och uppfatta nivåskillnader i djup- och 
sidled. De behöver tydliga ledstråk, 
visuella kontrastmarkeringar och de som 
använder vit käpp är hjälpta av kännbara 
(taktila) markeringar. Gravt synskadade 
och blinda behöver tydliga riktmärken och 
akustisk vägledning.

För en person med funktionsnedsättning kan 
det vara extra viktigt att drift och underhåll 
fungerar klanderfritt. Särskilt vintertid har 
många personer med funktionsnedsättning 
stora besvär med framkomligheten, då 
modd och snövallar kan ställa till problem. 
Synskadade kan ha svårt att hitta ledstråken 
och personer i rullstol kan ha svårt att ta 
sig fram på trottoarerna. Det är viktigt att 
snöröjningen sker med tanke på dessa grupper 
och att fullgod röjning även sker fram till 
hissar, ramper, pollare med riktningsangivning 
samt knappar vid trafikljus. 

Många är beroende av kollektivtrafiken för att 
kunna ta sig fram i samhället och snöröjning 
vid och i anslutning till busshållplatser och 
angöringsplatser är av största vikt. 

Utbildning av driftpersonal och 
väghållare behövs, i form av så kallade 
insiktsutbildningar, där man får prova på 
hur det känns att vara gravt synskadad eller 
ha nedsatt rörelseförmåga. Vi behöver även 
se över möjligheten till laddningsstolpar för 
elmoppe, permobil och elcykel i samband 
med några strategiska platser runt om i 
kommunen. 

Cyklister – bidrar till ett hållbart samhälle

Med cykel har du möjlighet att ta dig fram 
snabbare än med bil på korta sträckor. Cykeln 
kan användas vid allt från arbetspendling till 
rekreations- och turistresor.

Cykeln är ett färdmedel som tar liten plats i 
staden, både vad gäller utrymme på vägnätet 
och utrymme för parkering. Den som cyklar 
behöver sällan uppleva trängsel i trafiken. 
Att cykla är miljövänligt och bidrar även till 
en bra vardagsmotion för den som använder 
cykeln dagligen. 
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Ökat resande med cykel är en viktig del i 
att uppnå målen kring hållbara transporter, 
men fortfarande finns allvarliga problem med 
trafiksäkerheten för cyklister. Säkerhetsnivån 
för cyklister är en av vår tids största 
utmaningar inom trafiksäkerhetsområdet. 
Arbetet med cyklingens säkerhetsutmaningar 
har länge varit inriktat på hjälmanvändning 
och säkra passager. På senare tid har dock 
betydelsen av drift och underhåll fått ökad 
uppmärksamhet. 

För cyklisten är det viktigt med ett 
sammanhängande och säkert cykelvägnät. 
Allra flest människor väljer idag att cykla 
under sommarhalvåret men med bra och 
genomtänkt vinterväghållning samt en 
välutrustad cykel finns goda förutsättningar 
att kunna cykla även under vinterhalvåret. Då 
blir även cykelparkeringar med väderskydd 
viktigare. 

Framtidens cyklar - lastcyklar och 
elcyklar 

Både elcyklar och lastcyklar börjar ta sig 
in allt mer på den svenska marknaden. 
Fler svenskar vill idag kunna storhandla 
och skjutsa barn med lastcykel, eller slippa 
bilpendling och i stället ta elcykeln. Både 
elcyklar och lastcyklar väger mer än en 
traditionell cykel och har även en lite 
större svängradie. Det krävs mer plats för 
omkörning då de även är bredare. Tyngden 
kan också betyda längre bromssträckor 
och att cykeln är svår att lyfta vilket skapar 
problem vid kantstenar och parkeringar som 
kräver att cykeln lyfts. 

Vi har inga siffror på hur många lastcyklar 
och elcyklar som idag finns i kommunen. Den 
kommunala organisationen har köpt in några 
elcyklar för personalens tjänsteresor.

Vår inriktning är att försöka skapa en 
infrastruktur för cyklister där även lastcyklar 
och elcyklar får utrymme. Detta medför 
exempelvis bredare gång- och cykelvägar 
vid nybyggnation där utrymmet tillåter det. 
Även framtida snabbcykelstråk tror vi kan 
lämpa sig för dessa cyklister då där finns få 
hinder och långa sammanhängande rutter.  
Även en förbättrad vinterväghållning och 
bättre framkomlighet vid ombyggnation 
av vägbanan kommer underlätta för dessa 
grupper. 

Övriga oskyddade trafikanter

Förutom fotgängare och cyklister finns andra 
oskyddade trafikanter, bland annat den 
som åker skateboard, inlines, sparkcykel, 
permobil, rullstol eller moped. Dessa har 
skiftande behov och anspråk på gång- och 
cykelvägnätet. Regelverket är inte helt enkelt 
när det gäller dessa grupper och var de hör 
hemma i olika trafiksituationer. Hastigheten 
är många gånger avgörande. 

Foto: H
anna M

axstad
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KOPPLING TILL REGIONAL CYKELSTRATEGI FÖR 
SÖRMLAND

KOPPLINGAR TILL KOMMUNALA PLANER

Regionförbundet Sörmland har tillsammans 
med länets kommuner tagit fram en regional 
cykelstrategi. I strategin skildras nuläge 
för Sörmland, en gemensam vision för 
cykel, regionala mål och strategier, samt en 
genomförandeplan. 

De regionala målen är: 
* Ökad cykling för folkhälsa och miljö.
* Genom att få fler att cykla, samt att 

nuvarande cyklister cyklar oftare och 
längre, uppnås en friskare och mer 
välmående befolkning. Där cykeln väljs 
som alternativ till bilen uppnås positiva 
miljöeffekter. 

* Trygga och säkra cykelvägar. 
* Ett sammanhängande och tydligt 

cykelvägnät.

Målet är att de standardkrav som ställs 
för cykling ska uppnås i de regionalt 
starka cykelstråken och på prioriterade 
turistcykelleder. Investeringar på starka 
regionala cykelstråk ska hålla hög 
trafiksäkerhetsstandard och upplevas trygga 
genom att de inte leds längs smala vägar med 

höga motorfordonshastigheter och flöden, 
utan vägren eller separering. På de starkaste 
cykelstråken ska separerade gång- och 
cykelvägar och planskilda korsningar och 
cykeltunnlar eftersträvas.

Målet är att cyklister ska kunna färdas på 
säkra, attraktiva och lättillgängliga cykelvägar 
och turistcykelleder i Sörmland. För att 
uppnå detta behöver cykelvägnätet vara 
sammanhängande och tydligt skyltat. Ett 
sammanhängande nät går att åstadkomma 
genom att knyta ihop nätet på olika nivåer 
genom att knyta ihop cykelleder inom 
respektive tätort, bygga bort felande länkar 
till viktiga tätortsnära målpunkter samt att 
knyta ihop viktiga målpunkter och tätorter till 
sammanhängande cykelstråk. Målet är att på 
sikt länka samman hela länet genom att binda 
ihop cykelvägar och turistcykelleder, men även 
till viktiga målpunkter och tätorter utanför 
länet.

Katrineholms kommuns gång- och cykelplan 
tar sin utgångspunkt i den regionala planen.

Vår gång- och cykelplan visar hur vi vill 
utveckla kommunen till en ännu bättre plats 
för fotgängare och cyklister. Men det finns 
även fler kommunala planer där gång- och 
cykel har en stor roll. Översiktsplan 2030, 
Katrineholms kommun – del staden, Ljusplan 
och Trafiknätsanalys är några av dessa. 

Översiktsplan 2030, Katrineholms 
kommun - del staden

I översiktsplanen finns riktlinjer för 
utvecklingen kring gång och cykel i 
Katrineholm:

* Andelen resande till fots och med cykel ska 
öka i Katrineholms stad och målsättningen 
är att dessa ska utgöra 55 procent av 
resandet i staden. 

* Gång- och cykeltrafiken samt 
kollektivtrafiken ska prioriteras i 
planeringen. 

* Utgångspunkten ska vara att gång- och 
cykeltrafikanter ska ha företräde i staden 
framför biltrafik. 

* Huvudstråk för cykel ska byggas ut. 
* En gång- och cykelplan för Katrineholms 

kommuns ska tas fram. 
* Möjligheterna att parkera med cykel 

enkelt och säkert ska utvecklas nära 
målpunkter. 

* En resvaneundersökning ska tas fram 
för att kunna mäta och jämföra andelen 
fotgängare, cykel-, kollektiv- och biltrafik.

 
En översiktsplan för kommunens landsbygd 
tas fram under 2015.

 
Ljusplan

Kommunen har tagit fram en ljusplan. Mål 
från ljusplanen som rör gång och cykel är:

* Gång- och cykeltunnlar ska vara vackra, 
säkra och trygga passager.

* Gång- och cykelvägar som är de stora 
stråken för cyklister och gångare ska ha 
sådan ljussättning att man känner sig trygg 
och säker.

Prioriterade områden från ljusplanen:
* Vingåkersvägen: Belysa gc-vägen mellan 

Kungsgatan och Nordanåsbron. 
* Gång- och cykeltunnlar: En tunnel per år 

ska göras trygg enligt ljusplanens riktlinjer.
* Belysning är grundläggande och 

mycket viktig för gåendes och cyklisters 
trygghet när det är mörkt samt även 
för tillgängligheten för personer med 
synnedsättning. Belysning är även viktigt 
för gåendes och cyklisters säkerhet. Från 
en jämställdhetssynpunkt måste fordon, 
vägar och vägutrustning utformas så att 
alla trafikantgrupper på ett säkert sätt kan 
utnyttja vägen och dess närområden även i 
mörker. 

Trafiknätsanalys

Vi arbetar med att ta fram trafiknätsanalyser 
för stad och kransorter. Huvudsyftet är att 
funktionsindela trafiknäten med hänsyn till 
trafikslagens anspråk på framkomlighet och 
trafiksäkerhet inom olika delar av näten. 
Detta underlagsmaterial ska vara vägledande 
vid det fortsatta trafikplaneringsarbetet 
med målet att skapa trafiksäkra miljöer för 
alla trafikantkategorier. Trafikmiljöerna ska 
bland annat vara utformade med hänsyn 
till oskyddade trafikanters anspråk på 
trafiksäkerhet, med tonvikt på barn, äldre och 
funktionsnedsattas behov på framkomlighet 
och tillgänglighet i trafiken.

Foto: Hanna Maxstad
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NULÄGE FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN
Cykelfrämjandets Kommunvelometer
 
Cykelfrämjandet genomför årligen en 
granskning och jämförelse av kommunernas 
satsningar på att öka cykling och göra cykling 
säkrare och mer attraktivt.  

Katrineholms kommun har deltagit 2014 
och 2015. Katrineholm höjer sin poäng 
något från 2014 till 2015. I resultatet från 
2015 framgår att Katrineholm satsar 123 
kr per invånare och år på infrastruktur och 
underhåll för cykel vilket är klart under snittet 
på 286 kr per invånare och år. Vi har tydligt 
mindre cykelväg per invånare än snittet. 1,5 
m cykelväg per invånare mot ett medel på 2,2 
meter per invånare. 

Vi satsar även mindre än snittet på 
information och marknadsföring. En 
antagen gång och cykelplan ger oss goda 
möjligheter att utveckla oss inom området 
cykelpolitik och att höja poängen till nästa 
års granskning. 

Resvaneundersökning

En resvaneundersökning har genomförts 
under våren 2014 på kommuninvånare 
i åldern 15-84 år. Av invånarnas resor 
(hela kommunen) görs hela 63 % med bil 
och 15 % vardera med cykel eller gång. 
Kollektivtrafiken används mer sällan. 
Det finns dock en uttalad vilja bland 
kommuninvånarna att minska sitt bilresande. 
Var fjärde Katrineholmsbo reser idag med 
bil, men uttrycker en ambition att dra ner på 
sitt bilåkande. Av dessa har 44 % redan idag 
provat att dra ned på vissa bilresor, eller har 
tankar på hur det ska gå till. 

Vilket färdmedel man väljer påverkas starkt 
av vad man har för ärende. Sannolikheten 
att man tar bilen är högst om man ska 
hämta eller lämna någon, eller uträtta 

ett tjänsteärende. Störst andel buss- och 
cykelresor görs bland skolresor. Även för 
fritidsresande och för att uträtta olika typer av 
ärenden (till exempel bank- eller postärenden) 
är cykeln ett viktigt färdmedel. 

Resor inom Katrineholms stad svarar för cirka 
70 % av kommuninvånarnas resor. Av dessa 
resor görs hela 43 % med cykel eller till fots. 
Kvinnor väljer cykeln i lite högre utsträckning 
än män.  

9 av 10 Katrineholmsbor har tillgång till en 
cykel. 45 % av invånarna cyklar åtminstone 
någon eller några gånger i veckan. Runt 
hälften av bilresorna i kommunen är under 5 
km långa. 

Vi har nu gett en introduktion till varför vi vill 
utveckla förutsättningarna för gång- och cykel 
i vår kommun. Vi har även presenterat våra 
målsättningar till år 2030. 

Utifrån givna förutsättningar väljer vi nu 
att blicka framåt och se vilka områden som 
behöver utvecklas och vilka aktiviteter och 
investeringar som bör genomföras för att 
nå våra mål. Det viktigaste är att gång- och 
cykelfrågorna får komma in tidigt i all trafik-, 
stads- och kommunplanering.

De områden vi pekat ut är: 
* Befintligt gång- och cykelvägnät samt 

utbyggnadsplan
* Utformning av gång- och cykelvägar

* Cykelparkering och övrig service
* Vägvisning
* Drift och underhåll 
* Säker skolväg
* Turism
* Information och kampanjer
* Uppföljning och utvärdering

I följande del av gång- och cykelplanen går vi 
igenom dessa områden och presenterar nuläge 
och framtida ambitioner. 

Foto: Hanna Maxstad

FORTSATT ARBETE FRAMÅT
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BEFINTLIGT GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄT SAMT
UTBYGGNADSPLAN
Nuläge för gång- och cykelvägnätet

Katrineholms stad har idag ett relativt väl utbyggt 
gång- och cykelvägnät, där det på ett enkelt vis 
går att förflytta sig inom staden. Trots detta kan 
saknade länkar, osäkra överfarter, otrygga miljöer 
och hårt trafikerade gator verka begränsande 
för människor att vilja ta sig fram både till fots 
och med cykel. Där länkar saknas förpassas 
exempelvis cyklister till gator och trottoarer, 
vilket kan ge upphov till osäkra trafikmiljöer 
för såväl gång- och cykeltrafikanter som bilister. 
Onödiga stopp kan skapa osäkra trafiksituationer, 
exempelvis när gång- och cykelbanor utan 
förvarning byter sida av vägen. Allt för snäva 
utrymmen i gång- och cykelvägnätet är en annan 
typ av problematik som kan identifieras i staden.

I stadens gång- och cykelvägnät förekommer 
enskilda trottoarer, kombinerade gång- och 
cykelbanor samt separerade gång- och cykelbanor. 
På separerade gång- och cykelbanor är det 
möjligt för cyklister att komma upp i högre 
hastigheter med god framkomlighet och flyt utan 
överhängande risk för konflikter med fotgängare. 
Längs kombinerade gång- och cykelbanor 
kan osäkra trafiksituationer uppstå, både för 
fotgängare och för cyklister, exempelvis när 
cyklister färdas med alltför höga hastigheter. I 
detta sammanhang blir det viktigt med tydlig 
skyltning för att undvika oklarheter gällande var 
respektive trafikantgrupp har tillåtelse att vistas 
och förflytta sig.

Inom och mellan kommunens kransorter finns en 
del att utveckla för att nå kvalitativa gång- och 
cykeltrafikmiljöer. På vissa sträckor förekommer 
blandtrafik med alltför höga trafikflöden 
vilket ger upphov till osäkra miljöer att vistas 
i både för fotgängare och för cyklister. Vissa 
tydliga länkar saknas dessutom i kommunens 
kransorter, där åtgärder behövs för att skapa 
ett mer sammanhängande och säkert gång- och 
cykelvägnät. 

Det finns i dagsläget cykelvägar mellan 
Katrineholm och Forssjö och mellan Katrineholm 
och Valla, men potential finns för vidare 
utveckling av stråk för cykelpendling till och från 
fler kransorter.

Vår ambition för gång- och cykelvägnätet

I gång- och cykelplanen ligger vardagscyklandet 
i fokus vilket innebär att vi vill skapa goda 
villkor för i första hand skol- och arbetsresorna. 
Detta stämmer väl överens med strategierna i 
Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del 
staden, om att skapa goda förutsättningar för 
alternativ till de korta bilresorna inom staden. 
Efter hand som gång- och cykelvägnätet förbättras 
kommer även villkoren för rekreations- och 
fritidscyklandet ”på köpet” att förbättras. 

>> I Katrineholms kommun vill vi ha ett 
heltäckande, gent och attraktivt gång- och 
cykelvägnät. 

Det vill vi uppnå genom att:

* Utgå ifrån målpunkter
För att klassificera vad som är huvudstråk i 
gång- och cykelvägnätet har vi utgått från viktiga 
målpunkter. Exempel på viktiga målpunkter i 
staden är Katrineholm Central, områden för 
handel, stora arbetsplatser, skolor, sjukhuset, 
vårdcentraler och fritidsanläggningar. Alla större 
bostadsområden länkas ihop med huvudnätet för 
att underlätta att gå eller cykla till målpunkterna. 

Även i kransorterna har viktiga målpunkter 
legat till grund för klassificering av huvudstråk. 
Förutsättningarna är dock annorlunda på 
landsbygden jämfört med staden och viktiga 
målpunkter har därför viktats annorlunda. I 
landsbygdsorterna utpekas skolor, lokalhandel, 
kollektivtrafiknoder, större arbetsplatser, 
idrottsanläggningar och badplatser ut som viktiga 
målpunkter.

* Klassificera gång- och cykelvägnätet
Gång- och cykelstråk består av utpekade 
friliggande gång- och cykelvägar, cykelbanor, 
gångbanor eller blandtrafikgator som binder 
ihop stadsdelar, tätorter eller andra viktiga 
målpunkter. Målgruppen för stråken är främst 
vardagstrafikanterna. Stråken i denna plan utgörs 
av redan befintliga förbindelser eller av planerade 
utvecklingsstråk. 

Gång- och cykelvägnätet har delats in i tre 
nivåer. Nivåerna beskriver övergripande 
nyttjandegraden, standarden och ambitionen med 
underhåll. De olika nivåerna ligger till grund för 
prioritering och genförande av åtgärder inom 
gång- och cykelvägnätet. Utöver dessa tre nivåer 
tillkommer också utvecklingsstråk för gång- och 
cykelvägnätet.  

Nivå 1 - Huvudnät 
Nivå 2 – Sekundärt nät 
Nivå 3 – Övrigt nät
Utvecklingsstråk

Nivå 1 - Huvudnät 
Huvudnätet för gång- och cykeltrafik fångar 
upp och knyter samman viktiga målpunkter i 
staden och i orterna på landsbygden. Grunden 
för huvudnätet utgörs av befintliga gång- och 
cykelvägar. Längs med dessa stråk ska det vara 
hög standard, god framkomlighet och tydlig 
vägvisning. Det ska vara tryggt och säkert att ta 
sig fram, både för fotgängare och för cyklister. 
Stråken inom huvudnätet ska i huvudsak vara 
försedda med separerad gång- och cykelbana och 
vara väl belysta.

Enligt Översiktsplan 2030 – del staden ska 
gång- och cykeltrafiken ha företräde i staden 
framför biltrafik. Delar av huvudstråken som 
fångar upp de större målpunkterna i staden har 
prioriterats som snabbstråk. Dessa har valts med 
utgångspunkt i möjligheten att pendla med cykel 
till skola och arbete. Med snabbstråk menas att 
en cyklist på stråket ska kunna uppnå en högre 
genomsnittshastighet än vanligt. Detta uppnås 

främst genom en prioriterad framkomlighet 
(färre hinder och stopp) samt genare vägar. 
Snabbstråken kan markeras med avvikande färg 
eller på annat sätt skiljas från den övriga trafiken. 
I utvecklandet av dessa är säkerheten en mycket 
viktig aspekt när det gäller möten mellan olika 
trafikslag.

Nivå 2 – Sekundärt nät 
Direkt kopplat till huvudnätet finns ett sekundärt 
nät där kvalitén också måste vara hög. Detta 
gäller särskilt i anslutningar till viktiga målpunkter 
som inte ligger i direkt anslutning till huvudnätet, 
exempelvis skolor och kollektivtrafiknoder. I det 
sekundära nätet kan det förekomma att gång- och 
cykeltrafikanter får dela utrymme och stråken 
inom det sekundära nätet ska liksom huvudnätet 
vara väl belysta.

Till det sekundära nätet hör även gång- och 
cykelvägar mellan Katrineholm och landsbygdens 
tätorter. Gång- och cykelplanen föreslår att det 
sekundära nätet utökas med stråk till Strängstorp, 
Bie, Baggetorp och Strångsjö för att möjliggöra 
cykelpendling till och från Katrineholm. På sikt kan 
dessa bli aktuella att vägvisa.

Nivå 3 – Övrigt nät
Till det övriga nätet räknas vägar där gång- och 
cykeltrafik blandas med biltrafik. Det övriga nätet 
omfattar också alternativa vägar till huvudnät och 
sekundärt nät, exempelvis grusvägar, som i huvudsak 
inte behöver vägvisas, belysas eller kräver någon 
högre grad av underhåll som exempelvis snöröjning. 
Detta gäller både inom stad och inom kransorter.

Utvecklingsstråk
Utöver dessa tre nivåer; huvudnät, sekundärt nät 
och övrigt nät, tillkommer också utvecklingsstråk 
för gång- och cykelvägnätet. Utvecklingsstråken 
illustrerar ofta saknade länkar och kopplingar 
inom huvudnät och sekundärt nät, både inom och 
mellan kommunens orter. Tänkbara utvecklingsstråk 
föreslås också, baserat på utpekade framtida 
utvecklingsområden för bostäder, enligt Översiktsplan 
2030 – del staden, Katrineholms kommun.
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KARTA ÖVER FÖRSLAG TILL GÅNG- OCH 
CYKELVÄGNÄT - KATRINEHOLMS STAD

KARTOR ÖVER FÖRSLAG TILL GÅNG- OCH 
CYKELVÄGNÄT - KRANSORTERNA 

BIE

BJÖRKVIK
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FORSSJÖ

SKÖLDINGE

STRÅNGSJÖ

STRÄNGSTORP
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VALLA

ÄSKÖPING

ILLUSTRATION ÖVER KRANSORTER 
MED MÖJLIGT PENDELAVSTÅND FÖR CYKEL 
TILL KATRINEHOLMS STAD
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Prioriteringsordning för utveckling av 
gång- och cykelvägnät 

Alla förbättrande åtgärder för gång- 
och cykelvägnätet kan inte genomföras 
samtidigt, därför har vi tagit fram en 
prioriteringsordning. Vid utbyggnad och 
underhåll av gång- och cykelvägnätet finns 
det ett antal parametrar att förhålla sig till; 
gång- och cykeltrafikanternas faktiska behov, 
var insatserna gör störst verkan (exempelvis 
där man kan förvänta sig en hög frekvens av 
gång- och cykeltrafikanter), kostnader för 
åtgärder i förhållande till användningsgrad 
samt samordning med andra projekt. 

Baserat på de riktlinjer och mål som 
formuleras i Översiktsplan 2030 - del 
staden, Katrineholms kommun, där en 
övergång från att använda bil till att gå, 
cykla och åka kollektivt förespråkas, har 
ett första steg i prioriteringsordningen för 
åtgärder i gång- och cykelvägnätet tagits 
genom att genomföra en indelning i tre 
nivåer; huvudnät, sekundärt nät och övrigt 
nät. Utgångspunkt för prioriteringsordning 
av gång- och cykelvägnät blir att följa 
denna hierarkiska indelning där huvudnät 
får prioriteringsordning 1, sekundärt nät 
får prioriteringsordning 2 och övrigt nät 
får prioriteringsordning 3. Utöver detta 
tillkommer också tänkbara utvecklingsstråk 
för gång- och cykeltrafikanter, vilka i de flesta 
fall illustrerar saknade länkar i huvudnät eller 
sekundärt nät,  alternativt har koppling till 
framtida utvecklingsområden för bostäder.

Modell för prioritering av sträckor
Prioriteringar görs för att Katrineholms 
kommuns gång- och cykelvägnät efter hand 
ska kunna byggas ut på ett bra och effektivt 
vis. För att kunna göra en prioritering av de 
etapper eller sträckor som är aktuella för 
utbyggnad, förbättring eller underhåll görs 
ett urval i två steg, där man i det första steget 
utläser om den aktuella sträckan omfattas av 
huvudnät, sekundärt nät eller övrigt nät, det 
vill säga prioriteringsordning 1, 2 eller 3. 

Inom gång- och cykelvägnäten finns i sin tur 
ett antal åtgärder (se underrubrik Kriterier 
för bedömning av åtgärder i gång- och 
cykelvägnätet) som har sina utgångspunkter i 
kriterierna trygghet, säkerhet, framkomlighet, 
attraktivitet och effektivitet. 

Ju fler åtgärder som krävs eller 
beröringspunkter som möts för en 
aktuell sträcka inom en viss typ av nät, 
desto högre upp hamnar sträckan i en 
prioriteringsordning. Detsamma gäller för 
kategorin utvecklingsstråk. På så vis kan 
olika sträckor tilldelas en prioriteringsordning 
och viktas mot andra sträckor. Tanken är 
att denna prioriteringsmodell ska ge en 
fingervisning angående vilka objekt som blir 
viktiga att satsa på i det vidare arbetet med 
utveckling och förbättring av Katrineholms 
kommuns gång- och cykelvägnät.

Vid bedömning anses funktioner kopplade 
till säkerhet vara överordnade övriga 
kriterier och därför prioriteras i första hand 
åtgärder kopplade till denna aspekt. Detta 
har sin grund i nollvisionen, det vill säga inga 
omkomna eller allvarligt skadade i trafiken, 
och att vägar och gator ska anpassa till 
människans förutsättningar.

Nivå 1 - Huvudnät 
Huvudnätet prioriteras högst då det fångar 
upp och sammankopplar viktiga målpunkter 
i stad och kransorter, samt bidrar till allmän 
tillgänglighet och ökad trygghet i trafikmiljön.

Nivå 2 – Sekundärt nät 
Sekundärt nät får en lägre prioriteringsgrad 
då effektiviteten i detta nät till viss del är 
beroende av ett väl fungerande huvudnät 
samt att användningsfrekvens måste viktas 
mot kostnad för utbyggnad. Fortfarande är 
det mycket viktigt med hög kvalitet inom 
det sekundära nätet då det exempelvis 
knyter samman stadens olika områden samt 
pendlings- och rekreationsstråk mellan 
kommunens olika orter. 

Nivå 3 – Övrigt nät
Övrigt nät får lägst prioriteringsgrad med 
anledning av en lägre användningsfrekvens 
av de typerna av vägar och stråk som ingår i 
denna kategori. I övrigt nät ingår exempelvis 
gång- och cykelstråk i blandtrafik, det vill 
säga länkar som är viktiga men där inga 
vidare åtgärder krävs.

Utvecklingsstråk
Utvecklingsstråk kan innefatta både framtida 
huvudnät eller sekundära nät. Förbättring av 
utvecklingsstråk bör ses över vid koppling 
till åtgärder inom befintligt huvudnät och 
sekundärt nät, vid möjlig samordning med 
andra planerade projekt, eller där man ser ett 
behov hos gång- och cykeltrafikanter kopplat 
till hög användningsfrekvens på en viss 
sträcka. 

Kriterier för bedömning av åtgärder i 
gång- och cykelvägnätet

SÄKERHET
* Säkra möten med andra trafikantgrupper 

(överfarter, utfarter, prioritet i korsningar, 
separerade gång- och cykelvägar).

* Fritt från fasta hinder och onödiga stopp
* Tillräckliga volymer längs med stråk 

(bredda befintliga gång- och cykelbanor).
* Tydlig skyltning.
* Hastighetsbegränsning i blandtrafik.
* God kvalitet på beläggningar.
* Nya stråk görs om möjligt där fler 

personer vistas, exempelvis utefter vägar 
och bostäder. Detta skapar en ökad känsla 
av trygghet då fotgängaren och cyklisten 
ser och blir sedda av andra, men också en 
minskad risk för brott.

TRYGGHET
* Väl belysta gång- och cykelvägar längs 

med sträckor och i korsningar.
* Goda siktlinjer.

FRAMKOMLIGHET
* Saknade länkar i gång- och cykelvägnätet 

(kopplingar inom och mellan olika typer 
av nät samt utvecklingsstråk).

* Förbindelse mellan viktiga målpunkter 
(barns skolvägar, arbetsplatser, handel, 
vård).

* Snabbstråk.
* Genhet.
* Ljusa och tydliga kringområden.

ATTRAKTIVITET
* Orienterbarhet (vägvisning och tydlig 

identitet).
* God komfort.
* Cykelparkering.
* Tjänster (cykelpump, gång- och 

cykelkartor, cykelgarage).

EFFEKTIVITET
* Samordning med andra projekt.
* Statushöjande åtgärder (nät som behöver 

prioriteras upp en nivå).
* Underhåll och drift.
* Kostnad.

Riktlinjer för utbyggnad av gång- och 
cykelvägnätet

• Vi vill skapa tydliga gång- och cykelstråk 
som binder ihop stadsdelar, tätorter och 
andra viktiga målpunkter.  

• Vi vill skapa ett heltäckande, gent och 
attraktivt gång- och cykelvägnät.  

• Gång- och cykelvägnätet delas in i tre 
nivåer för att beskriva nyttjandegraden, 
standarden och ambitionen med 
underhåll.  

• En prioriteringsmodell avgör vilka 
satsningar som ska genomföras på gång- 
och cykelvägnätet.  

• Vardagsresandet står i fokus och det allra 
viktigaste är att göra det så säkert som 
möjligt för dem som väljer att cykla eller 
gå. 
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UTFORMNING AV GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Nuläge för utformning av gång- och 
cykelvägar

Gång- och cykelvägarna i vår kommun är i 
dagsläget relativt funktionsdugliga. Med dagens 
flöden så uppstår heller ingen större trängsel. 
Dock behöver vi beakta att flödena nästintill 
kommer att fördubblas om vi når våra mål kring 
ökad befolkning och ökad andel fotgängare och 
cyklister.  

Detta måste vi ta hänsyn till vid om - och 
nybyggnation av gång- och cykelvägar, framförallt 
på huvudnätet. Det som framförallt är bristfälligt 
på dagens gång- och cykelvägar är separering 
och tydlighet vid separering, vilket omgående bör 
förbättras. 

Vår ambition för utformning av gång- och 
cykelvägar

De nya gång- och cykelvägar som byggs behöver 
utformas på bästa möjliga sätt för att skapa ett 
attraktivt alternativ mot fordonstrafiknätet. Redan 
byggd gång- och cykelväg är svårare att påverka 
men här kan vi istället arbeta för att bland annat 
skapa säkra passager och tydlig separering där det 
är möjligt. Vi vill att vardagscyklandet ska vara i 
fokus.

>> I Katrineholms kommun vill vi att fotgängare och 
cyklister ska ha en säker trafiksituation och känna 
sig trygga på sin väg.

Det vill vi uppnå genom att:

* Separera fordonstrafik, cyklister och fotgängare
Separering av olika trafikslag är inte helt 
enkelt och måste ske med hänsyn till de olika 
trafikslagens mängd. Separering av oskyddade 
trafikanter från fordonstrafiken ger enligt 
olyckstatistiken ett något minskat antal olyckor, 
och framförallt mindre allvarligare olyckor. 
I korsningar där separeringen upphör ökar 

olyckorna, om inga särskilda åtgärder vidtas. Vid 
separering blir cyklister mindre synliga och dyker 
upp som en överraskning i korsningspunkterna. 
Det är därför viktigt att korsningarna utformas så 
att de oskyddade blir väl synliga.

Den vanligaste typen av separering är mellan 
fordonstrafik och oskyddade trafikanter. Man ska 
dock inte betrakta gång- och cykeltrafikanter som 
en homogen grupp.  Skillnaden i hastighet mellan 
flanerande gångtrafikanter och arbetspendlande 
cyklister är stor. En gång och cykelväg med många 
trafikanter blandat kan upplevas som rörig och 
framkomligheten blir låg. På väl trafikerade gång- 
och cykelvägar ökar kollisionerna mellan cyklister 
och fotgängare. Detta kan därför vara skäl till 
separering även mellan dessa trafikslag. Separering 
mellan gång- och cykeltrafikanter är dock mer 
utrymmeskrävande än en kombinerad gång- och 
cykelväg. På gator där fordonstrafiken finns i 
liten omfattning och håller låg hastighet kan 
det säkraste alternativet vara att cyklister delar 
utrymme med biltrafiken istället för gångtrafiken. 
För att separeringen av gångbana och cykelbana 
ska efterlevas och fungera som tänkt är det 
mycket viktigt med en tydlig utformning. 

Exempel på skyltning för 
separering av fotgängare 
och cyklister. 
 
 
 
 

* Skapa tydlig utformning av gång- och 
cykelbanor

På gång- och cykelvägar där vi vill separera 
fotgängare och cyklister ska cykelsymboler målas 
med täta mellanrum för att förtydliga att vägytan 
är en cykelbana. De placeras på strategiska platser 
såsom i korsningar och vid parkeringsutfarter.

* Få hinder på nätet
Vi eftersträvar gång- och cykelvägar utan stora 
uppförs- eller nedförsbackar. Hinder i form 
av kantstenar, höga kanter eller gupp ska inte 
förekomma. Utfarter från tomter ska utformas 
så att det inte uppstår gupp i cykelvägen. Att 
erbjuda cyklisterna ett jämnt ytskikt är viktigt 
för att skapa ett högkvalitativt cykelvägnät. 
Principen är att cykelvägar ska förses med jämna 
och hårdgjorda ytskikt i ett enhetligt material, 
såsom asfalt, för att skapa god komfort och 
trafiksäkerhet.På de snabbcykelstråk som planeras 
är det särskilt viktigt framkomligheten är god och 
att cyklisterna kan hålla hög fart utan att störas av 
hinder. 

* Skapa gena cykelvägar 
Att cykelvägen uppfattas som gen är också 
av betydelse för cyklisten. Uppfattas den som 
längre än den genaste vägen väljer cyklisten ofta 
inte den. Detta resulterar i cykling i blandtrafik 
med minskad säkerhet som följd. Det är därför 
viktigt att vid planering och projektering välja 
sträckningar som är så gena som möjligt. 

* Skapa säkra korsningar
En passage tvärs mot trafiken är drygt 30 gånger 
riskablare än att cykla längs med. Utanför tätort 
handlar det om storleksordningen 150 gånger 
farligare. De viktigaste åtgärderna för säkrare 
korsningar för både fotgängare och cyklister 
är att få ner fordonshastigheterna, garantera 
sikt och skapa lättbegriplig reglering. Upphöjda 
övergångsställen och passager har visat sig halvera 
risken för personskadelyckor. Andra åtgärder är 
avsmalningar, refuger, gupp och liknande. 

* Skapa säkra passager
Där oskyddade trafikanter korsar en 
fordonstrafikerad väg eftersträvas generellt 
sett att fordonen håller en så låg hastighet som 
möjligt. Detta kan åstadkommas med upphöjda 
passager. På gator där kollektivtrafikens eller 
fordonstrafikens framkomlighet är viktig 
bör andra åtgärder övervägas, exempelvis 
refuger. Passager längs gång- och cykeltrafikens 
huvudstråk kan ha annan färgsättning än övriga 
delar av vägen för att korsningen ska vara tydlig, 

såväl för de oskyddade trafikanterna som för 
bilisterna. Passagen ska också märkas ut med 
vägmarkeringar. Där cykeltrafiken passerar ska 
inte kantstenar finnas tvärs över cykelbanan. 

Regeringen ändrade lagstiftningen den 
1 september 2014 och alla befintliga 
cykelöverfarter bytte namn till cykelpassage. 
Den nya cykelöverfarten liknar motsvarighet 
till övergångsställe och innebär en tydlig 
prioritering av cykeltrafiken. Cyklister har inte 
längre väjningsplikt när de kommer ut i körbana 
och trafik som ska korsa cykelöverfarten har 
väjningsplikt mot cyklande istället. Regleringen 
förutsätter att cykelöverfarten byggs så att 
fordonstrafiken inte lämpligen kan köra fortare 
än 30 km/timme. Det är utmärkt med ett nytt 
väjningsmärke för cykelöverfart samt den 
gamla cykelöverfartslinjen (sockerbitarna) och 
en väjningslinje för bilarna på körbanan. En 
cykelöverfart kan tänkas användas för att säkra 
trafiksituationen exempelvis vid skolor och 
för att prioritera cyklister över bilister på t.ex. 
huvudcykelnätet. 

Hastighetssäkrade passager har en stor 
olycksreducerande effekt. Fordonens sänkta 
hastighet vid passagen gör både att olyckor kan 
undvikas och att de kollisioner som ändå sker 
får lindrigare konsekvenser. Bilister är också mer 
benägna att lämna företräde på övergångsställen 
som är upphöjda.

* Övergångsställen och cykelöverfarter
Övergångsställen och cykelöverfarter ska bara 
anläggas som en framkomlighetsåtgärd för gående 
och cyklister där trafikmängden är stor och håller 
hög hastighet. Och dessa ska alltid kombineras 
med trafiksäkrande åtgärder, annars är det ingen 
trafiksäkerhetsåtgärd. Risken är större än på 
annan plats om det inte är hastighetssäkrat. Dessa 
åtgärder är ett sätt att prioritera fotgängare och 
cyklister framför bilister.

B8. Cykelöverfart M16. Cykelpassage eller 
cykelöverfart

M14. Väjningslinje
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* Sparsamt använda enkelriktade gator
Enkelriktningar kan skapa problem för cyklister 
och kan göra att de tvingas till omvägar eller 
till sämre alternativ ur trafiksäkerhetssynpunkt, 
exempelvis starkt trafikerade gator. Enkelriktade 
gator bör därför minimeras och där de är tvungna 
att användas bör en separat cykelbana anläggas 
motsatt trafikens riktning.

* Utforma snabbstråk för cykel
På snabbstråken ska en cyklist kunna uppnå en 
högre genomsnittshastighet än vanligt. Standarden 
och framkomlighet ska vara god. Få hinder och 
stopp ska finnas och vägarna ska vara gena. 
Snabbstråken kan markeras med avvikande färg 
eller på annat sätt skiljas från den övriga trafiken. 
I utvecklandet av dessa är säkerheten en mycket 
viktig aspekt när det gäller möten mellan olika 
trafikslag.

En närmare utredning behöver göras för att 
ta fram underlag kring hur snabbstråken ska 
utformas på bästa sätt. 

Exempel på planskisser för utformning av gång- och cykelvägar
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Riktlinjer för utformning

• Vi vill skapa gång- och cykelvägar som genom 
sin utformning är ett attraktivt alternativ mot 
fordonstrafiknätet. 

• Vi vill vara förberedda för ett ökat tryck på 
gång- och cykelvägnätet.  

• Vi vill att fotgängare och cyklister ska ha en 
säker trafiksituation och känna sig trygga på 
sin väg.  

• Vi vill arbeta med separering av trafikslag men 
också med utformning av miljön så att de 
oskyddade trafikanterna blir väl synliga.  

• Vi vill erbjuda ett högkvalitativt gång- 
och cykelvägnät för med komfort och 
trafiksäkerhet.  

• Snabbcykelstråk är framtidens sätt att få fler 
att välja att bli vardagscyklister på sin väg till 
arbete eller skola. 
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Nuläge för cykelparkering och övrig 
service

Överlag finns det gott om cykelställ i vår 
kommun men på några platser i samband 
med vissa aktiviteter och vid fint väder kan 
det bli fullt i cykelställen. Speciellt vid skolor 
innan skolavslutning och vid Katrineholm 
Central. Även längs Köpmangatan kan det bli 
mycket cyklar under helger men det blir sällan 
kaotiskt. Vid platsbrist i cykelställen väljer 
cyklisten att ställa sin cykel bredvid. 

En del cyklar står kvar länge i cykelställen 
och tar upp onödig plats. Vi har idag en 
ganska god bild av cykelflöden och antal 
cyklar men det saknas skriftliga rutiner för 
drift och underhåll av cykelställ samt för 
omhändertagande av skrotcyklar.

Vid torget finns idag en pumpstation som 
service till medborgarna och det finns en 
låsbar Pendula för 8 stycken cyklar på södra 
sidan av tågstationen. Runt stationsområdet 
finns på södra sidan 224 stycken cykelplatser 
i cykelställ. På norra sidan 44 stycken 
cykelplatser i cykelställ. Totalt 268 stycken 
platser. 

Vår ambition för cykelparkering och övrig 
service

För många cyklister är en säker och smidig 
cykelparkering en avgörande faktor för om 
man väljer att ta cykeln. De som cyklar vill 
kunna ställa cykeln så nära dit de ska som 
möjligt, därför är det viktigt att placera 
cykelställen utifrån cyklistens behov istället 
för att placera cykelställ där det finns möjlig 
plats i stadsbilden. Det finns annars risk att 
cykelställen inte används och att cyklister 
istället väljer att ställa cykeln på gatan 
eller trottoaren. Cykelparkeringar behövs i 
huvudsak vid hemmet, vid arbetsplats, skola, 
affärer och i anslutning till kollektivtrafik. 

>> I Katrineholms kommun vill vi visa att 
cykeln har en självklar plats i det offentliga 
rummet. Cykelparkeringar och cykelpumpar 
ska vara lättillgängliga. 

Det vill vi uppnå genom att:

* Få bättre samordning av cykelparkeringar
Vi skulle behöva arbeta mer med att få 
fastighetsägare och näringsidkare att förstå 
vikten av att ha bra utformning på sin 
utemiljö så att fotgängare och cyklister enkelt 
och säkert kan ta sig fram. Bra utformade 
cykelparkeringar gör det också mer attraktivt 
för cyklister. 

* Närhet och riktning
Det viktigaste är att vi i planeringen av 
cykelparkeringar tittar på hela det omgivande 
cykelvägnätet och analyserar var bästa 
placering är utifrån målpunkter och stora 
stråk. Vid Katrineholm Central ska vi även ta 
hänsyn till stationshusets placering, tunneln 
och perrongerna. 

* Framkomlighet och utformning
Cykelparkeringar måste ta hänsyn till andra 
trafikantgrupper och inte hindra fotgängare 
från att komma fram. 

Vi ska signalera tydligt att det är en 
cykelparkering. På platser där det finns 
mycket skyltar uppsatta kan det dock vara 
bra att undvika ytterligare skyltning. 
Cykelparkeringen kan genom sin placering 
och utformning tala för sig själv.  Här kan 
det bli aktuellt att markera området med 
till exempel en avgränsning eller avvikande 
markbeläggning. Cykelparkeringen bör vara 
utformad så att den väl använder sin yta, 
men vara avgränsad så att antalet cyklar på 
området begränsas. 

* Planera för framtiden 
Vi måste tänka på att inte endast planera för 
dagens behov av cykelparkeringar utan även 
skapa beredskap för ett ökat antal cyklar i 
framtiden.

* Enkel och funktionell teknik 
För en snabb, smidig och attraktiv 
cykelparkering krävs det att tekniken i ställen 
är enkel, lättförståelig och funktionell. Ställ 
som underlättar fastlåsning av ramen är 
viktiga särskilt på platser där cyklarna står 
en längre tid. Vid korttidsparkering kan 
lokaliseringen nära en butiksentré vara mer 
prioriterat än säkerhet.  

Med en högre kvalitet och robustare 
utformning försvåras vandalism och underhåll 
och skötsel förenklas.

Genom att vi lägger parkeringen synlig med 
en naturlig övervakning motverkas stöldrisken 
och upplevelsen av en trygg parkering ökar. 
Överblickbarhet och belysning är också 
viktigt.

Framhjulsställ har dålig stöldsäkerhet och 
inbjuder dessutom till vandalism. Det är lätt 
att böja ner cykeln och förstöra framhjulet.
Cykelställ med tak håller sadel, styre 
och pedaler torra. Väderskydd skyddar 
också cykeln mot att rosta. Det värde 
cyklister sätter på väderskydd beror på 
andelen långtidsparkering. Hög andel 
långtidsparkering ger motiv till att förse 
parkeringen med tak. 

* Gott om plats 
Vi vill att det ska vara bekvämt att komma 
in och ut ur parkeringen, annars är risken 
att cyklar parkeras utanför. Många cykelställ 
fungerar dåligt och begränsad plats för cykeln 
i stället gör att styret tar i. Ett cykelställ får 
därför oftast inte plats med så många cyklar 
som det finns platser i stället vilket skapar 
oordning runt om stället.  Cykelställen är 

gjorda för äldre cyklar med böjda och smala 
styren inte för raka och lite bredare styren 
som är vanligt på dagens cyklar. En typisk 
cykel idag är 55-60 cm bred över styret.

* Estetisk tilltalande
Vi vill att cykelparkeringen har en 
genomtänkt utformning som passar in i 
omgivningen. Stationsmiljöer har ofta en egen 
karaktär genom sin arkitektur, och det är då 
viktigt att tänka på cykelparkeringen som ett 
väl utformat tillskott till detta.

* Hantering av skrotcyklar
Med en tydligt utpekad ansvarig förvaltare 
kan en kontinuerlig skötsel ske vilket bidrar 
till cykelparkeringens attraktivitet. En väl 
skött och underhållen parkering signalerar att 
frågan är prioriterad. Omhänderta skrotcyklar 
och felparkerade cyklar. Med tydliga skyltar 
om cykelparkeringsförbud utanför anordnade 
parkeringsplatser och delegation till personal 
att samla upp och flytta felparkerade cyklar 
underlättas skötseln.

Omhändertagandet av cyklar som stått länge 
följer förordningen om borttagande av fordon 
och kan genomföras en gång per år för att 
hålla ordning i cykelparkeringen.

CYKELPARKERING OCH ÖVRIG SERVICE
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* Cykelparkering i samband med 
kollektivtrafik

Cykelparkering i samband med 
kollektivtrafiknoder behöver vara uppbyggda 
utifrån service, säkerhet, närhet, väderskydd, 
kapacitet samt bra anslutningar till 
cykelvägnätet i alla riktningar. 

På landsbygden och i våra kransorter är 
ambitionen att vi vid alla busshållplatser 
ska tillhandahålla cykelparkeringar med 
möjlighet att låsa fast cykeln. Vi bör även se 
över möjligheten till väderskydd. Kommunen 
ska även lobba för att cyklister ska kunna ta 
med sin cykel på buss och tåg, något som idag 
endast är möjligt i begränsad utsträckning på 
några landsortsbussar. 

* Cykelpumpar och cykelräkning som 
uppmuntrar till cykling

Cykelräkning kan utgöra ett bra underlag för 
planeringen och kan göras under en vecka 
antingen under högsäsong eller lågsäsong på 
utvalda platser. Några kommuner har även 
permanenta mätare för cyklister, fotgängare 
och/eller biltrafik. Ett bra alternativ för 
oss skulle vara en kombinerad gång- och 
cykelräknare i Lövatunneln.

Cykelpumpar behövs på några platser i 
staden för att visa att cykeln är ett viktigt 
transportmedel som gynnas i planeringen. 
Lämpliga platser att se över är vid högstadie- 
och gymnasieskolor samt Katrineholm 
Central. 

För att få en större kunskap kring 
cykelparkeringar bör vi utreda hur cyklarna 
parkerar på olika platser idag samt skapa en 
uppfattning runt hur cyklister rör sig med sina 
cyklar i staden, både vad gäller antalet cyklar 
liksom cyklisters beteende.
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Riktlinjer för cykelparkeringar och 
övrig service

• Vi vill att det ska finnas säkra 
cykelparkeringar placerade utifrån 
cyklisternas behov. 

• Vi vill skapa god samordning med 
fastighetsägare och näringsidkare för 
att skapa bättre förutsättningar för bra 
cykelparkeringslösningar.  

• Cykelställen ska ha enkel, lättförståelig 
och funktionell teknik samt gott om plats. 
 

• Cykelställen ska gärna ha väderskydd.  

• Cykelställen ska vara underhållna och 
skrotcyklar ska hanteras kontinuerligt.  

• Cykelparkeringar i samband med 
kollektivtrafik ska prioriteras.  

• Vi ska få bättre kunskap om våra cyklister 
genom återkommande cykelräkningar.  

• Allmänna cykelpumpar ska finnas 
tillgängliga för våra cyklister på lämpliga 
platser i staden.
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VÄGVISNING
Nuläge för vägvisning

Idag saknar vi vägvisning för gång och cykel 
nästan helt. Inga gång- eller cykelvägar är 
”officiellt” namngivna som våra gator och 
vägar är. Detta är en brist både ur säkerhets- 
och trygghetssynpunkt.

Vägvisningen består av några enstaka skyltar. 
I övrigt saknar vi både vägnummer och 
stråknamn på, och längs med gång- och 
cykelvägarna. 

Vår ambition för vägvisning

Gång- och cykelvägvisning bidrar till 
ökad orienterbarhet för fotgängare och 
cyklister och därmed ett attraktivare 
gång- och cykelvägnät. Det är en effektiv 
marknadsföring av att det är möjligt att gå 
eller cykla. En tydlig vägvisning visar att vi 
satsar på våra gång- och cykeltrafikanter och 
det kan även bidra till att fler väljer att gå 
eller ta cykeln istället för bilen.

Vår vägvisning ska ange målpunkter och 
tydligt visa stråkens riktning. Den ska 
leda fotgängare och cyklister till de stråk 
och länkar som är mest trafiksäkra och 
prioriterade utifrån drift och underhåll. 
Principen är att vägvisa i varje vägvalspunkt.

>> I Katrineholms kommun vill vi genom 
vägvisning få fler Katrineholmare och turister 
att hitta rätt i kommunen samtidigt som de 
inspireras till att låta bilen stå. 

Det vill vi uppnå genom att:

* Skapa tydlig vägvisning för gång- och 
cykel

Vägvisning består främst av skyltar. Men 
även orienteringstavlor och kartor hör till 
vägvisningen. Skyltningen måste vara logiskt 
uppbyggt med vägvisning mot slutmål 
samt delmål. Strukturen byggs upp av en 
kombination av fjärr- och närortsmodell, 
med både lokala och regionala målpunkter. 
På så sätt minimeras antalet skyltar samtidigt 
som de viktigaste målen kan skyltas redan på 
relativt långa avstånd. 

Vi vill att vår skyltning av gång- och 
cykelvägnätet ska vara lika självskrivet som 
skyltningen för biltrafik. Vägvisning för 
fotgängare och cyklister ska visa de vägar som 
vi rekommenderar till viktiga målpunkter. 
Det ger både nyinflyttade och övriga invånare 
bättre möjligheter att orientera sig och hitta 
snabba, säkra vägar.

Vår skyltning ska vara enhetlig för hela 
kommunens gång- och cykelvägnät, och 
bör även vara enhetlig på regional nivå. Vår 
vägvisning sker i första hand till geografiska 
områden, till exempel bostadsområden eller 
tätorter. Vägvisning sker vid varje valpunkt 
med skyltar som har ett lättigenkännligt 
utseende.

Huvudnätet för gång och cykel ska förses med 
tydlig vägvisning. Vår skyltning ska i första 
hand göras på huvudstråk, från huvudstråk 
kan vägvisning ske till vissa målpunkter 
och till andra cykelstråk. Vid större start- 
och målpunkter ska det finnas tydliga och 
lättlästa orienteringstavlor. Vi ska dessutom 
ha kartor över cykelvägnätet både digitalt och 
i pappersformat. Ett nytryck av cykelkartan 
med utmärkta cykelpumpar och prioriterade 
cykelparkeringar ska prioriteras. 

* Använda färgkodning vid vägvisning
Stommen i vårt vägvisningssystem ska 
bestå av huvudstråk med olika färger. 
Cykelledsskyltar ska ange stråkens färg och 
riktning.

För att inte skapa förvirring är det viktigt att 
inte använda de färger som redan används på 
cykelleder som passerar genom Katrineholms 
kommun. 

* Arbeta med enkel och tydlig vägvisning
Vår utgångspunkt för gång- och 
cykelvägvisningen ska vara densamma som 
för biltrafiken, det vill säga kontinuitet och 
tydlighet. Vid sidan av att leda gående och 
cyklister till rätt stråk och till rätt länkar ska 
vägvisningen ange riktning och avstånd. I 
tidigare VGU  (Vägar och gators utformning) 
finns ett kapitel om utmärkning av gång- 
och cykelvägar som ger god vägledning vid 
utmärkning och skyltning.

Vår vägvisning kan kompletteras med 
områdesportar. Dessa är informationsskyltar 
som placeras på strategiska platser utmed 
huvudstråken. På områdesportarna kan bland 
annat kartor över det aktuella området finnas.

Vår skyltningen av gång- och cykelbanor 
måste vara konsekvent. Skyltarna i respektive 
ände av ett stråk måste ha samma betydelse. 

* Utgå från vägmärkesförordningen
I vägmärkesförordningen (2007) finns de 
bestämmelser som beskriver hur vi ska skylta 
för fotgängare och cyklister. 

Exempel på vägvisare ur 
vägmärkesförordningen

Det är viktigt att skyltarna placeras rätt både 
i höjd och riktning väl synliga för gående och 
cyklister, men även så att ingen kan skada sig 
på dem.

* Måla fler gång- och cykelsymboler
Symboler på asfalten visar tydligt vilken yta 
som är avsedd för cyklister eller gående. Idag 
målas de endast i anslutning till korsningar. 
Hur ofta de ska upprepas ska sättas i 
förhållande till trafikflöden. Se även avsnittet 
Utformning av gång- och cykelvägar.

* Arbeta med kompletterande vägvisning
Förutom att underlätta orienteringen ska 
skyltning på strategiska platser längs våra 
huvudstråk och regionala stråk även visa 
avstånd till målpunkten. Avståndsangivelser 
ska skyltas för att medvetandegöra hur korta 
avstånd det faktiskt handlar om och locka till 
användande av andra transportsätt än bil.

Längs cykelstråk som går genom parkmark 
och dylikt kan anslutande gators namn anges. 
Vi kan även skylta vägar med blandtrafik som 
ingår i det övriga nätet för att tydliggöra att 
de ingår i cykelvägnätet.
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* Namnge gång- och cykelvägar
Gång- och cykelvägar och gång- och 
cykelstråk ska namnges på liknande sätt som 
gator och vägar. Det är viktigt, inte minst från 
säkerhetssynpunkt, att kunna beskriva var 
inom vårt gång- och cykelvägnät man befinner 
sig.

Gång- och cykelvägar som inte löper i 
omedelbar anslutning till en bilväg ska 
namnsättas, vilka sedan också anges på 
kartor (cykelkarta samt på stadskartor). 
Namngivningen underlättar vägbeskrivningar 
och annan kommunikation för gång- och 
cykeltrafiken. 

Riktlinjer för vägvisning 

• Vi vill skapa en vägvisning som utgår från 
målpunkter.  

• Skyltningen ska vara enhetligt utformad 
och utgå från vägmärkesförordningen.  

• Vägvisningen ska bestå av både skyltar, 
symboler på vägbanan och kartor.  

• Förutom att underlätta orienteringen ska 
skyltning på strategiska platser även visa 
avstånd till målpunkter. Detta bidrar till 
att medvetandegöra hur korta avstånd 
Katrineholms kommun ofta har, och att 
det ofta är möjligt att låta bilen stå.  

• Vi vill namnge gång- och cykelvägar för 
ökad känsla av trygghet – men även för 
en ökad säkerhet då cyklister vid olycka 
lättare ska kunna ange sin position. 
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DRIFT OCH UNDERHÅLL
Nuläge för drift och underhåll

I vår kommun är ansvaret för gator, vägar 
och gång- och cykelvägar delat mellan olika 
väghållare. Kommunen ansvarar för de 
flesta vägar i Katrineholms stad men även 
Trafikverket och privata fastighetsägare och 
samfälligheter är väghållare både i stad, i 
kransorter och på landsbygd. 

På de gator och gång- och cykelvägar som 
kommunen har ansvar för sköter service- 
och teknikförvaltningen drift och underhåll. 
Nämnden tar beslut om enligt vilka riktlinjer 
drift och underhåll ska gälla. Nuvarande 
regler för snöröjning på gång- och cykelvägar 
är från vintersäsongen 2013. Snöröjningen 
påbörjas vid ett förmodat snödjup av 5cm, 
dessutom ska dessa ytor i princip hållas 
halkfria. 

Service- och teknikförvaltningen sköter drift 
i form av snöröjning, halkbekämpning och 
sopning på samtliga gator och gång – och 
cykelvägar där kommunen är väghållare. 
För trottoarer belägna utanför privata 
fastigheter ligger ansvaret på den enskilde 
fastighetsägaren enligt Kommunens 
författningssamling (KFS nr 2.06) som är 
antagen av kommunfullmäktige 1995-12-18, 
§ 290. 

Problem uppstår när gång- och cykelvägar 
inte går hela stråket utan att cyklister blir 
hänvisade ut på gator på del av stråket. Det 
är större snöröjningsfordon på gatorna och 
snöröjningen sker ibland med stor tidsskillnad 
på gator jämfört med på cykelvägar. Vissa 
gator har ända upp till 12 cm snödjup innan 
snöröjning startas. 

Våra gång- och cykelvägar saltas ej utan 
sandas med kross på en maskinbredd. Många 
sidoytor saknas eller är för små för att lägga 
upp snö på. Det medför högre snöhögar eller 
minskad bredd på gång- och cykelvägar vilket 
ökar skaderisken i och med skymd sikt i 
korsningar och risk för halkolyckor.

Våra ambitioner kring drift och underhåll

Vi står liksom hela Sverige inför en 
åldersboom. Fler och fler blir allt äldre vilket 
ställer ökade krav på våra offentliga miljöers 
tillgänglighet. Våra gång- och cykelvägar är 
i dag på många platser eftersatta gällande 
underhåll. Ska vi uppnå våra mål måste 
människor möta väl underhållna och 
attraktiva gång- och cykelvägar när de ger sig 
ut i kommunen. Att kunna ha en bra standard 
på gång- och cykelvägnätet både sommar och 
vintertid måste prioriteras.

>> I Katrineholms kommun ska människor 
möta väl underhållna och attraktiva gång- och 
cykelbanor, alla dagar på året.

Det vill vi uppnå genom att:

* Förhindra rotinträngningar som kan orsaka 
ojämnheter

Vi ska använda träd som inte har aggressivt 
rotsystem. Asfalten förstörs i förtid och ger en 
ojämn yta som medför ökad skaderisk.

* Åtgärda mottagna anmälningar av brister
Det bör alltid finnas en god rutin för att ta 
emot anmälningar av brister. I Katrineholm 
använder vi oss av Risklinjen där någon alltid 
svarar. Denna möjlighet ska finnas kvar men 
skulle också kunna kompletteras med fler 
moderna tekniska lösningar för medborgaren 
att rapportera in fel och brister. 

* Beskära buskar och träd
Beskärning av skymmande buskar och träd 
längs gång- och cykelvägarna är viktigt av 
både säkerhets- och trygghetsskäl. Vi sätter 
ut annonser i tidningen med instruktioner 
till privata fastighetsägare, och vid 
uppdagade fel ska direkta kontakter tas med 
fastighetsägaren.

* Snöröja och halkbekämpa
 Vi ska starta snöröjning vid 3 cm snödjup 
för att uppnå en bättre tillgänglighet och en 
säkrare trafikmiljö. Halkbekämpning och 
snöröjning ska ske tidigt på morgonen och 
ambitionen är att dessa ska vara snöröjda 
innan arbets- och skolstart. 

Vår ambition är även att prova på alternativa 
snöröjningsformer som exempelvis sopning av 
snö på gång- och cykelvägar. Denna form av 
sopsaltning kräver vidare utredning.

På uppvärmda gång- och cykelvägar ska 
funktionen ses över så de är i drift när den 
behövs. Halka kan även orsakas av våta löv, 
ej upptagen vintersand, och trafiklinjefärg på 
exempelvis övergångsställen och på gång- och 
cykelvägen. Viktigt är att vintersand snarast 
efter vintersäsongen sopas upp liksom att 
löven ska sopas upp på hösten. Upptagning 
av vintersand och löv ska prioriteras på gång- 
och cykelvägar framför bilvägar.

* Känsla av trygghet i en attraktiv miljö
Vi vill jobba för en attraktiv miljö där vi 
trivs, mår bra och känner trygghet. En snabb 
borttagning av klotter samt regelbunden 
städning har stor betydelse för fotgängare och 
cyklisters trevnad och trygghet. I vår Ljusplan 
beskrivs tydligt våra ambitioner kring 
belysning. 

Vi ska arbeta aktivt för att våra gång- och 
cykelvägar ska kännas trygga för både pojkar 
och flickor, män och kvinnor. 

Utifrån de kända olycksorsakerna är en 

förbättrad halkbekämpning, vinterdäck 

till cykeln och användning av cykelhjälm 

och skyddsjacka/-byxor de åtgärder som 

har störst potential att minska den stora 

mängden allvarligt skadade cyklister. Andra 

viktiga åtgärder är borttagande av löst grus, 

bra barmarksunderhåll och justering av 

kantstenar. 

FAKTA

Åtta av tio cyklister som skadats 

allvarligt har gjort det i en singelolycka 

(nationellt sätt), lite drygt var tionde 

i en kollision med motorfordon. 

De vanligaste orsakerna till 

singelolyckorna kan relateras till drift 

och underhåll.  

FAKTA
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* Förbättra underhåll  
För att planera rätt underhåll av gång- 
och cykelvägar måste en inventering av 
samtliga gång- och cykelvägar ske och ett 
åtgärdsprogram upprättas. Det finns brister 
gällande underhåll på asfalt, linjemålning, 
symboler, skyltning, belysning med mera. 

* Underlätta vid vägarbeten
Vid vägarbeten, tillfälliga uteserveringar 
eller byggarbeten påverkar ofta cyklisters 
och fotgängares möjligheter att ta sig fram 
längs de stråk som normalt används. En 
totalavstängning innebär ofta att oskyddade 
trafikanter försöker ta sig förbi på inofficiella 
vägar som kan bli farliga. Entreprenören vill 
ofta inte ha någon trafik alls i närheten av 
arbetsområdet, men ställs krav att gående ska 
kunna passera brukar det gå att lösa på ett 
bra sätt. GCM-handboken ger ett antal råd 
gällande tillfälliga trafikanordningar:

Om omledning måste ske är det viktigt 
att informera i god tid och att skapa en 
alternativ väg som är både attraktiv och 
tillgänglig.  Jämnhet och tydlighet är viktigt 
för funktionshindrades framkomlighet.  
Förutom informationen om omledning genom 
skyltningen vid platsen bör information gå ut 
via media, vilket är särskilt viktig för personer 

med synnedsättning. Det är också viktigt att 
informationen går ut på vår webbplats och till 
taltidningen i länet.

Vi ska ställa krav på entreprenörer i 
upphandlingar att skapa bra förutsättningar 
för de oskyddade trafikanterna. 

Om alla cyklister skulle använda cykelhjälm 

skulle antalet allvarligt skadade minska med 

cirka 10 procent, antalet mycket allvarligt 

skadade med 35 procent och antalet omkomna 

cyklister med 25 procent. Sammantaget visar 

denna analys att cykelhjälm, tillsammans med 

halkbekämpning, är de åtgärder som ha enskilt 

största säkerhetspotentialen idag. Om vi endast ser 

till antalet omkomna cyklister är hjälm den viktigaste 

åtgärden. Att använda dubbdäck när det är halt ute 

bedöms ha en maximal potential att minska antalet 

skadade med 15-20 procent.

FAKTA
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Riktlinjer kring drift och underhåll

• Vi åtgärdar anmälda brister snabbt 
för bibehållen standard på gång- och 
cykelvägnätet.  

• Vi har kontinuerlig kontakt med 
fastighetsägare för att säkra sikten och 
säkerheten för fotgängare och cyklister.  

• Snöröjning på gång- och cykelvägar 
startas vid 3 cm snödjup.  

• Vi arbetar aktivt med belysning av tunnlar 
och stråk, för ökad trygghet.  

• I våra upphandlingar har vi tydliga riktlinjer 
för omdirigering och återställning av gång- 
och cykelvägar.  
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SÄKER SKOLVÄG
Nuläge säker skolväg

I den resvaneundersökning som genomförts 
2014 mäts resandet för personer från 15 
år. Av samtliga svarande i undersökningen 
uppger drygt 38 procent att de åker buss 30 
procent att de cyklar, 14 procent att de går, 
11 procent att de åker bil och 6 procent att de 
åker tåg till skola/utbildning.

Dessa svar kan tänkas vara representativa för 
högstadie- och gymnasieungdomar. När det 
gäller de yngre skolbarnen har vi inga färska 
mätningar kring gruppens färdmedel till 
skolan. Men ser vi på nationella studier pekar 
det mot en tydlig trend i Sverige att andelen 
barn som skjutsas i bil till och från skolan av 
sina föräldrar ökar. 

Detta leder till att trafikfarorna runt många 
skolor ökar och barnens möjlighet till spontan 
fysisk aktivitet minskar. Luftföroreningarna 
blir också större vilket leder till ökade risker 
att barnen och ungdomarna får astma och 
allergier. Fysisk inaktivitet är en av de stora 
anledningarna till att fler och fler barn 
drabbas av diabetes, övervikt/fetma och 
ryggproblem. 

Våra ambitioner gällande en säker 
skolväg

Vårt ansvar är att skapa så goda 
förutsättningar som möjligt för en säker 
skolväg, men en 100 procent säker skolväg 
finns tyvärr inte. Vårt mål är att risken att 
skadas allvarligt eller att dödas minimeras. Vi 
vill också skapa skolvägar som upplevs trygga 
av barn och ungdomar. Varje förälder har ett 
ansvar för sina barn och tar också beslutet på 
vilket sätt barnen ska ta sig till skolan. Om vi 
arbetar aktivt med trygga och säkra skolvägar 
samt med påverkansåtgärder för ökad gång- 
och cykel hoppas vi att fler föräldrar väljer att 
låta bilen stå eller om bilen ändå är 

nödvändig, väljer att släppa av barnet en bit 
från skolan. 

>> Katrineholms kommun vill skapa säkra 
och trygga skolvägar som stimulerar till fysisk 
aktivitet.

Det vill vi uppnå genom att:

* Kartlägga och genomföra 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Vi ska kartlägga barnens skolvägar och 
genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
där vi ser att det behövs. För barns skolvägar 
är det viktigt med väl upplysta gång- och 
cykelbanor samt upplysta passager över vägar 
där barnen rör sig. Barn är kortare än vuxna 
och syns därför inte lika bra bakom fordon 
(tillexempel vid övergångsställen eller hörn). 
Även reglering av hastigheter, tydlig skyltning, 
beskärning av buskar och träd, upphöjda 
övergångsställen och cykelöverfarter samt 
avsmalningar med refuger är åtgärder som vi 
kan behöva genomföra. 

* Visa prioriterade skolvägar för gång- och 
cykel

Genom att skylta och informera om 
prioriterade skolvägar kan fler barn och 
ungdomar välja en säkrare gång- och 
cykelväg. Att möjliggöra för barn att gå och 
cykla till skolan på egen hand utan att behöva 
passera större vägar är det bästa för barnen. 
Med ett stort fokus på säkra och attraktiva 
gång- och cykelbanor i kombination med 
bra cykelparkering kan fordonstrafiken till 
skolområdet minskas. 

Föräldrars skjutsande i all välmening kan få 

barnen att tro att bilen är det enda och bästa 

sättet att ta sig fram. Den inställningen är 

svår att påverka senare i livet. En individs 

rörelsemönster lärs till 90 procent in före 13 

års ålder

FAKTA

Den ökande bilismen har begränsat barns rörelsefrihet, 

framför allt när det gäller deras lekområden, skolvägar 

och fritidsvägar. Om barn inte kan ta sig till skolan på 

egen hand kan det leda till följande konsekvenser:

• Kostnaderna för barnens resor ökar.

• Föräldrarna känner sig tvungna att skjutsa barnen till 

skolan, vilket leder till att trafiken ökar.

• Barnens vardagsmotion minskar.

• Barnens möjligheter att utveckla ett 

oberoende minskar.

FAKTA

Barn upp till 12 årsåldern saknar 

förutsättningar för att vid alla tillfällen visa 

ett trafiksäkert beteende. Det har såväl 

svenska som internationella studier visat. 

Barns förmåga begränsas av

såväl syn- som hörselutveckling. De kan 

inte sprida sin uppmärksamhet – de ägnar 

sig åt en sak i taget. De kan heller inte 

sätta sig in i bilistens tänkande och ta 

hänsyn till det.

FAKTA
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* Arbeta med attitydförändringar
Genom att i skolan arbeta med 
informationskampanjer gentemot barn och 
föräldrar kan attityder ändras och fler kan bli 
positivt inställda till att välja andra alternativ 
än att skjutsa sitt barn i bil. Att påverka barn 
att vara positiva till hjälm kan också påverka 
deras vilja att bära hjälm genom hela livet. 

* Skapa säkra avlämningsplatser
Genom att skapa säkra avlämningsplatser 
för de som väljer bilen kan vi skapa en bättre 
trafiksituation vid våra skolor.  
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TURISM
Nuläge för turism

Årligen besöker många turister vår kommun. 
Många av dem är här för något evenemang 
men många är även intresserade av att 
ta del av den vackra naturen i Sörmland. 
Turistbyrån förmedlar information om cykel- 
och vandringsleder. Människor som besöker 
kommunen för första gången har även behov 
av en god vägvisning för att enklare kunna ta 
sig fram till fots eller med cykel.  

Vi är en viktig aktör för att kunna utveckla 
turismen, då vi har en betydelsefull roll i den 
fysiska planeringen av kommunen. Vi har den 
stora koordinerande rollen för att utveckla 
infrastruktur, rekreationsmöjligheter och 
företagande inom besöksnäringen. 

Idag sköts turismfrågorna främst 
av marknadsföringsbolaget KFV- 
marknadsföring AB. De driver bland annat 
turistbyrån som ofta får frågor om cykel- och 
vandringsleder runt Katrineholm. Det finns 
idag en hälsotrend som gör att fler och fler 
väljer en aktiv semester. 

Idag finns ett antal cykel- och vandringsleder 
som går i och kring Katrineholm. Många 
av dem är välunderhållna medan andra 
har behov av tydligare vägvisning och 
uppdaterade kartor. 

Vår ambition kring turism för fotgängare 
och cyklister

Vi vill kunna erbjuda turister ett brett utbud 
av aktiviteter och den som väljer att vandra 
eller cykla på sin semester ska få bra redskap 
för att kunna göra det på ett enkelt och 
trivsamt sätt. 

>> I Katrineholms kommun vill vi ge turister 
som vandrar eller cyklar en positiv upplevelse 
som uppmuntrar dem att komma tillbaka.

Det vill vi uppnå genom att:

* Erbjuda bra och uppdaterat kartmaterial
Alla vandrings- och cykelleder behöver ha 
uppdaterade kartor och rutiner för hur dessa 
hålls aktuella. 

* Erbjuda underhållna och välskyltade leder
Alla vandrings- och cykelleder ska vara väl 
underhållna och skyltade så att de både 
marknadsförs och fyller sitt syfte att vägleda. 

* Erbjuda en turistwebb och en 
mobilapplikation med brett 
informationsutbud

En turistwebb har lanserats under 2014 och 
en mobilapplikation planeras under 2015. 
Planen är att komplettera dessa med  kartor 
och guider över kommunens vandrings- och 
cykelleder.

* Ge möjlighet till privatpersoner att låna 
cykel

Idag finns möjlighet på Djulö Camping att 
hyra cykel. Det hela är ett samarbete mellan 
campingen och Svensk fastighetsförmedling. I 
framtiden hoppas vi att likande möjlighet ska 
kunna skapas inne i centrum. 

Foto: H
anna M

axstad

Riktlinjer för gång- och cykelturism

• Vi ska erbjuda väl underhållna och 
skyltade leder.  

• Bra kartmaterial, turistwebb och 
mobilapplikation ska marknadsföra och 
vägleda turister. 
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Nuläge för information och kampanjer

Genom åren har en rad olika cykelkampanjer 
genomförts i kommunen. Många invånare 
cyklar redan idag men det sker även många 
kortare resor med bil inom staden. Det finns 
också problem i hur lagar och regler följs 
och hur cyklister och fotgängare samsas om 
utrymmet. 

Vår ambition för information och 
kampanjer

Att lyckas få människor att välja att gå 
eller cykla istället för att ta bilen kräver 
inte endast fysiska åtgärder, mer gång- och 
cykelvägar eller bättre underhåll. Det behövs 
även påverkansåtgärder för att åstadkomma 
en attityd- och beteendeförändring hos 
människor. 

För att lyckas med att nå de uppställda 
målen att öka gång och cykelresornas del av 
den totala trafiken, måste stor vikt läggas 
på information och marknadsföring. Att få 
någon att ändra sitt beteende kräver ett brett 
angreppssätt med många insatser av olika 
karaktär. Människor är olika benägna till 
förändring och olika målgrupper kräver olika 
åtgärder. 

Vi ser alltså både att det finns behov av 
kampanjer och marknadsföring för att få fler 
att lämna bilen hemma, men också för att 
få fler att använda hjälm, lyse och så vidare.  
Vi ser målgrupperna barn- och ungdomar, 
nyanlända och anställda i Katrineholms 
kommun som viktiga målgrupper för 
påverkan. 
 

>> I Katrineholms kommun vill vi skapa 
attityd- och beteendeförändringar hos 
medborgarna som gör att fler väljer att gå eller 
cykla

Det vill vi uppnå genom att:
* Påverka barn- och ungdomar
En individs rörelsemönster lärs till 90 procent 
in före 13 års ålder. Hur barn- och ungdomar 
tar sig till och från skolan är därmed högst 
avgörande för hur de senare i livet kommer 
transportera sig. Mer om detta har vi skrivit 
under avsnittet Säker skolväg. 

* Arbeta med cykeln som en del av 
integrationen

Cykeln kan ha en stor del att spela i 
integrationen i det svenska samhället. Att 
kunna cykla innebär stora friheter och 
möjligheter att ta sig fram, snabbt och 
billigt, både till jobb, till skola och till 
fritidsaktiviteter. I vår kommun finns många 
nyanlända som vi tror skulle vinna mycket på 
att lära sig cykla. 

* Skapa förändring hos anställda i 
Katrineholms kommun

Nära en av tio av kommunens befolkning 
är anställda av arbetsgivaren Katrineholms 
kommun. Om vi lyckas påverka de anställda 
att vid vardagsresor - till och från arbetet, 
kortare tjänsteresor och så vidare – välja att 
ta cykeln eller en promenad- och att dessutom 
använda hjälm, skulle det ge ett stort 
genomslag på befolkningen i stort.  

INFORMATION OCH KAMPANJER

Foto: Josefine K
arlsson

Riktlinjer för information och 
kampanjer

• Barn och ungdomar i skolan är en grupp 
som är prioriterad i arbetet med att få fler 
att välja att gå eller cykla.  

• Cykeln är ett redskap som kan leda 
till snabbare integration i det svenska 
samhället.  

• Att få fler anställda i Katrineholms 
kommun att välja att gå eller cykla skulle 
få stort genomslag på kommunen i stort. 
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Nuläge för uppföljning och utvärdering

Under årens lopp har flera mätningar 
genomförts, men vi har inte haft någon bra 
kontinuitet i dessa. 

Vår ambition kring uppföljning och 
utvärdering

Det är viktigt att följa upp de aktiviteter som 
vi genomför för att stärka Katrineholm som 
gång- och cykelkommun.

>> Vi vill nå våra uppsatta mål genom att 
kontinuerligt följa upp vår verksamhet kopplad 
till gång och cykel.

Det vill vi uppnå genom att:

* Följa upp kommunens satsningar i både 
externa och interna mätningar

För att kunna veta om vi gör rätt saker och 
om vi gör dem på ett bra sätt måste vi följa 
upp våra satsningar både genom att låta 
utomstående belysa vår verksamhet men 
också genom att själva se över och utvärdera 
det vi gjort. 

* Följa upp gång- och cykelplanen
Även gång- och cykelplanen behöver 
kontinuerligt uppdateras och utvecklas för att 
följa med i vår utveckling. 

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Exempel på uppföljning

• Cykelfrämjandets kommunvelometer 

• Resvaneundersökning 

• Cykelhjälmsmätning 

• Mätning av antal fotgängare och cyklister 
vid strategiska platser

Cykelplan för en nära storstad 
2015-2025, remiss 
Göteborgs stad, Trafikkontoret

Gång- och cykelplan Piteå kommun
2011

Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 
2013-2030 

Att bana väg för cykelbana
CyCity

Ökad cykling i kommuner och regioner
Vägverket

Snabba cykelstråk. Idéer och inspiration. 
Trafikverket, 2014

VGU Vägar och gators utformning, 
Trafikverket

Vägmärkesförordningen
Regeringen

Fotgängarprogram 2012-2018, Malmö den 
gåvänliga staden

Resvaneundersökning i Katrineholms 
kommun, 2014

Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun - 
del staden, 2014

Ljusplan Katrineholms kommun, 2014
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