
1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cykelstrategi för Båstads kommun 

 

 

 



2 
 

 

Innehållsförteckning 
Innehållsförteckning ................................................................................ 2 

Syfte och Mål ..………………………………………………………………………………………..3 

Syfte ......................................................................................................... 3 

Tidigare mål ............................................................................................. 3 

Nationella och regionala mål ............................................................... 3 

Lokala mål ............................................................................................ 3 

Avgränsningar .......................................................................................... 6 

Bakgrund………………………………………………………………………………………………….7 

Cykelplanering för hållbar utveckling ...................................................... 7 

Cykeln och samhällsutveckling ............................................................ 7 

Nyttan med cykling .............................................................................. 7 

Vem cyklar och varför? ........................................................................ 9 

Cykla i Båstads kommun ........................................................................ 10 

Tidigare underlag ............................................................................... 10 

Förutsättningar .................................................................................. 10 

Huvudnät och lokalnät ...................................................................... 10 

Rekreationscykling ............................................................................. 11 

Enkätundersökning ............................................................................ 12 

Framtiden i Båstads kommun ............................................................ 13 

Strategier……………………………………………………………………………………………….14 

Stadsmiljö och detaljutformning ............................................................ 15 

Skapa närhet ...................................................................................... 15 

Prioritering av gång- och cykelstråk ................................................... 15 

Olika typer av cykelvägar ................................................................... 15 

Detaljplanering ................................................................................... 16 

Trygghet, säkerhet och upplevelsekvalitet ........................................ 16 

Service och kommunikation ................................................................... 18 

Skyltning ............................................................................................. 18 

Cykelställ ............................................................................................ 18 

Cykelpumpar ...................................................................................... 19 

Kampanjer .......................................................................................... 19 

Utbyggnad av strategiskt viktiga huvudstråk ......................................... 21 

Vad är ett strategiskt viktigt stråk? .................................................... 21 

Prioriterade typer av stråk ................................................................. 23 

Strategisk Cykelplan ........................................................................... 24 

Bilaga 1 - Stråköversikt 

Bilaga 2 – Bedömning av värderos 

  



3 
 

Syfte och Mål 

Syfte 
Syftet med en cykelstrategi för Båstads kommun är att skapa en 

sammanhållen bild av hur kommunen ska arbeta med cykelfrågor i 

planeringen av den fysiska miljön såväl som i andra insatser. Strategin 

fungerar som ett underlag till översiktsplaneringen och syftar därför 

till att tydliggöra kommunens ambitioner i utbyggnaden av cykelnätet 

och peka på vilka sträckor som främst är viktiga för att skapa ett 

hållbart samhälle. 

Tidigare mål  
Att planering av cykelvägar är av betydelse är något som uttrycks på 

flera olika nivåer; statligt, regionalt och från olika 

verksamhetsområden inom kommunen. I detta avsnitt avses de mål 

som berör cykelvägar i Båstad att lyftas för att peka ut vilka 

prioriteringar som bör göras. 

Nationella och regionala mål 

I regeringens nationella transportplan för 2014 -2025 är utbyggnaden 

av cykelnätet ett prioriterat mål och ett ökat resande med cykel anses 

kunna bidra till att nå flera samhällsmål såsom ökad tillgänglighet, 

förbättrad trafiksäkerhet och förbättrad folkhälsa. Trafikverket har 

därför fått i uppdrag att arbeta med att få in planering av cykling tidigt 

i planeringsprocessen (Regeringen 2014).  

 
Även Region Skåne jobbar aktivt med att utveckla cykeltrafiken. De 

arbetar utifrån ett ”hela resan”-perspektiv där ett attraktivt gång- och 

cykelvägnät ska stärka den lokala tillgängligheten men också binda 

samman Skånes olika kärnor. Satsningarna ska möjliggöra för cykling 

på både längre och kortare resor och även tillsammans med 

kollektivtrafiken. Region Skåne har som långsiktigt mål att vara en 

ledande region inom klimatarbete och att fram till 2020 minska 

utsläpp av växthusgas med 30 procent jämfört med 1990 (Region 

Skåne 2014) 

 

Inom det delregionala samarbetet Skåne Nordväst har en gemensam 

Strukturplan tagits fram. Den redogör för gemensamma 

ställningstaganden för översiktlig planering. Här lyfts, precis som hos 

Region Skåne, cykeln som ett viktigt sätt att stärka tillgängligheten till 

kollektivtrafik. Enligt planeringsprinciperna ska utbyggnaden av 

cykelnätet fokusera på cykelförbindelser till stationsorter samt mellan 

de större samhällena. Möjligheten till nya gång- och cykelvägar bör 

även beaktas vid all planläggning. Vid utformning av kollektivtrafikens 

bytespunkter ska cyklisternas behov tillgodoses.  

Lokala mål 

Det övergripande målstyrningsarbetet i Båstad utgår från 

Kommunfullmäktiges mål (KF-målen).  Med hjälp av dessa mål, som 

har ett tidsperspektiv på fyra år, ska all verksamhet i kommunen 

styras. Utifrån KF-målen har åtta stycken nämndsmål tagits fram, 

dessa har ett tidsperspektiv på 1-4 år. Fem av de åtta nämndsmålen 

berör i någon form cykel eller infrastruktur.  

Två av målen, ett som rör miljö och ett som rör trygghet och folkhälsa, 

har dessutom program kopplade till sig, där planering för cykel är av 

betydelse. Med programmen följer också handlingsplaner för att 

konkretisera insatserna.   

  



4 
 

Mål ur Miljöprogrammet   

4. Transporter 

4.1.  Prioritera och främja gång-, cykel och kollektivtrafik  

5. Bebyggd miljö 

5.2. Bebyggd miljö ska bli mer hälsofrämjande, 

miljöanpassad och tillgänglig för alla.  

 

 

Mål ur program för Folkhälsa, trygghet och säkerhet:  

2.2. Trygga, säkra bostäder och miljöer 

2.2.3.”I samhällsplaneringen ta hänsyn till att miljöer ska vara 

trygga och säkra” 

2.5. Goda levnadsvanor  

2.5.2. ”Förbättra möjligheterna till aktiva transporter och 

miljöer som inbjuder till vardagsmotion” 

 

Mål 1: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner   

Mål 2: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa Vård- och omsorgskommuner 

Mål 3 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner. 

Mål 4 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa Miljökommuner 

Mål 5: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom trygghet och folkhälsa 

 

 1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka 

 2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig 

 3. Båstads kommun är i ekonomisk balans.  

Mål ur 

programmen  

Nämnsmål 

relaterade till 

infrastruktur eller 

cykel 

KF-målen  
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 Mål nummer 1 och mål nummer 3 rör skola och näringsliv. För dessa 

mål är infrastruktur, kommunikation och transporter en väg mot 

målet och berör därför även cykelplanering. Vad gäller målet för vård 

och omsorg berörs cykel genom att drift och underhåll är en faktor 

som påverkas.  

I Miljöprogrammet 2012-2020 för Båstad, pekas en viljeriktning ut för 

hur kommunen ska arbeta mot en hållbar utveckling där ekologisk, 

ekonomisk och social hållbarhet ska beaktas. Fem övergripande 

områden har tagits fram varav transporter och bebyggd miljö är två. 

Ett mål inom området transporter är att prioritera gång-, cykel-, och 

kollektivtrafik. Detta innebär enligt miljöprogrammet att: 

”Gång- och cykeltrafik ska prioriteras. Detta innebär bl.a. att binda ihop 

kommunens tätorter med cykelvägar. ”  

I handlingsplanen för miljöprogrammet nämns följande specifika 

insatser kopplade till målet: 

 
Inom området bebyggd miljö i miljöprogrammet finns ett mål om att 
bebyggd miljö ska bli mer hälsofrämjande, miljöanpassad och 
tillgänglig för alla. Detta innebär enligt miljöprogrammet att: 
 

”Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik ska prioriteras tillsammans 
med närheten till kollektivtrafik”. 
 

I Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun 2013-

2020 poängteras möjligheten att på strategisk nivå skapa 

förutsättningar och miljöer som leder till att invånarna kan göra 

hälsosamma val.  Utifrån de nationella hälsomålen har Båstads 

kommun valt att ta fram fem prioriterade inriktningsmål för folkhälso‐

, trygghets‐ och säkerhetsarbetet i Båstads kommun, varav Trygga, 

säkra bostäder och miljöer och Goda levnadsvanor, som båda rör cykel, 

är två av dessa. 

 

Trygga, säkra bostäder och miljöer berör cykelplanering då både 

trygghet och säkerhet är viktigt för att få till en attraktiv utemiljö 

generellt men också attraktiva och välanvända cykelstråk. Inventering 

av belysning är en insats som lyfts i handlingsprogrammet. 

 

Goda levnadsvanor är det andra inriktningsmålet som rör cykel. För 

kommunen innebär detta att bland annat förbättra möjligheterna till 

aktiva transporter och miljöer som inbjuder till vardagsmotion. Målet 

är tydligt kopplat till denna cykelstrategi då den på tydligt sätt vill öka 

cyklismen. En insats i handlingsplanen för programmet innebär att 

öka kunskapen och motivera medborgare till aktiva transporter 

genom informationsinsatser. 

 

Sammanfattningsvis finns det inom kommunen en hög ambition att 

prioritera cyklingen och att genom trygga och säkra utemiljöer öka de 

aktiva transporterna.  

 

• ÖP och detaljplaner. 
• Gång- och cykelväg mellan Båstad - Grevie - Förslöv 
• Kattegattleden 
• Förslöv - V stationsläget C 
• Bilpool och cykelpool utökas och tillgängliggöras  
• Cykelparkering vid de nya stationerna. 
• Alla medarbetare i Båstads kommun ska föregå med gott exempel. 
• Cvkelpumpstationer 
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Avgränsningar 
 

I denna cykelstrategi står cykeln och cyklisten i centrum. Cykeln är ett 

unikt trafikslag med unika möjligheter. Ofta nämns ändå cykel och 

gång i samma mening eftersom att de på många platser delar på 

utrymme i den fysiska miljön.  

 

När orden ”Gång- och cykelvägar” nämns syftar det på de vägar dit 

både gång- och cykeltrafik hänvisas. Dock tar denna strategi inte 

någon större hänsyn till de gåendes unika förutsättningar och behov, 

även om dessa i många fall sammanfaller med cyklisternas 

förutsättningar och behov.  
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Bakgrund 

Cykelplanering för hållbar utveckling 
 

Cykeln och samhällsutveckling 

De senaste decennierna har regionförstoring blivit allt mer påtagligt 

och många pendlar allt längre för arbete och studier. Många 

kommuner ser fördelar med att samarbeta kring många frågor då de i 

mångt och mycket delar arbetsmarknad, bostadsmarknad och 

infrastruktur. Marknaden för företagsetablering har vidgats och 

kommuner konkurrerar på en global marknad om både arbeten och 

kommuninvånare. Samtidigt finns det ökad diskussion om hur städer 

ska byggas och regioner ska utvecklas med hänsyn till de utmaningar 

som finns för att skapa en hållbar utveckling.  

 

En viktig fråga är hur regionförstoringen ska kunna vara förenlig med 

en hållbar utveckling, när resorna blir fler och längre. Ett sätt att 

hantera detta är en utbyggd kollektivtrafik med bra cykelvägar som 

leder till stationer och hållplaster. Andra lösningar handlar om att 

bygga tätt, blandat och stationsnära. Minskar avstånden blir det både 

lättare att planera för kollektivtrafik då upptagningsområdet ökar men 

även attraktivare att cykla eftersom att avstånden är korta. Med 

funktionsblandningen finns målpunkter såsom handel och service 

närmre användaren.  Att planera för cykel handlar också om att skapa 

attraktiva boendemiljöer och blir därför ett sätt för kommuner att 

konkurrera om kommuninvånare och företag. Ett välutbyggt cykelnät 

är en viktig attraktionskraft. Att detta är något som även är viktigt i 

Båstads kommun vilket framkom av en enkätundersökning som 

genomfördes våren 2014 (läs mer om detta under rubriken 

enkätundersökning).  

 

Det finns många olika sätt att jobba med cykelplanering, från Sverige 

och utomlands finns flera exempel. Nederländerna och Danmark 

brukar nämnas som goda exempel och på nära håll har vi både Lund 

och Malmö som har den största andelen cyklister i Sverige. I Sverige 

har trenden varit att betydligt fler cyklar i storstäderna än i de små 

orterna. Andelen cykelresor 2013 låg på 9 % i små orter mellan 5000 – 

10000 invånare medan de låg runt 24 % i städer över 50 000 invånare 

(HM Skåne 2014).  Men så behöver inte cyklingen föredela sig, i till 

exempel Nederländerna är cykelanvändningen stor även i mindre 

orter. Nyckelfaktorer för att få till en sådan utveckling har främst varit 

att våga investera i cykelplanering men också att utveckla 

kollektivtrafik tillsammans med gång- och cykelvägar.  

Nyttan med cykling 

I förra kapitlet kunde vi se att vikten av cykelplanering uttrycks från 

flera olika håll. I detta avsnitt avses argument för cykeltrafiken att 

utvecklas och peka på nytta inom flera olika områden. Argumenten för 

cykling går inte helt att särskilja utan förstärker snarare varandra.  

 

Mindre miljöpåverkan 

Från ett miljömässigt perspektiv har cykling en enorm potential att 

öka förutsättningarna för att minska utsläpp. Detta är också något som 

transportsektorn ska sträva efter, enligt de nationella 

transportpolitiska målen (Region Skåne 2014). Skulle fler bilresor 

ersättas med cykel kan det få stora miljömässiga effekter även om det 

bara handlar om korta avstånd.  
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De korta bilresorna har störst potential att förläggas till andra 

färdmedel, såsom cykel eller kollektivtrafik. De korta resorna är 

dessutom ofta regelbundna och vanemässiga, vilket innebär att det 

sammantaget ändå rör sig om en stor mängd avverkade kilometrar. 

Bränsleförbrukningen, och därmed utsläppen, är dessutom högre vid 

de första kilometrarna. Enligt Trafikverket kan utsläppen i Skåne 

minska med upp emot 35 000 ton koldioxid om en fjärdedel av de 

korta resorna med bil byts mot cykel (Region Skåne, 2014 s. 11) 

Bättre stadsmiljö 

En ökning av cykelanvändandet kan få positiva effekter för 

stadsmiljön.  En stadsmiljö där människor rör sig till fots eller på cykel 

upplevs ofta mer attraktiv och levande än de miljöer där bilen 

dominerar. Dessutom upplevs dessa typer av miljöer vara mer 

trafiksäkra (se bla. SKL och Trafikverket, 2010 s. 7).  

Den lokala handeln kan gynnas av en ökande gång- och cykeltrafik. Ett 

utvecklat cykelnät har på flera ställen visat sig vara mer effektivt för 

den lokala ekonomin än utökandet av parkeringsplatser (Aldred 2014 

s. 15). Det kan förklaras med att cyklister har ett annat 

shoppingmönster och hellre handlar nära och ofta. På väg hem från 

jobbet eller tågstationen är det smidigare att parkera en cykel än att 

parkera en bil för att besöka den lokala handeln.  

Cykeln är också ett platseffektivt färdmedel. Trafikstockning av 

motorfordon är både ett säkerhetsproblem och ett 

attraktivitetsproblem. Även om t.ex. elbilar i många fall anses vara ett 

gott alternativ ur miljösynpunkt, löser de inte de problem som finns i 

stadsmiljön.  ”En alltför omfattande biltrafik kan paradoxalt bli en 

begränsning för sig själv och stadens utveckling.” (Vägverket 2006 s. 

ii) 

Bättre folkhälsa 

Cykelplanering kan bli ett viktigt verktyg att nå förbättrad folkhälsa.  

Ohälsa är inte bara kostsamt för individen utan även för samhället i 

stort. Den vardagsmotion som cyklisten får är viktigt för att förebygga 

livsstilsrelaterade sjukdomar. Därför finns det samhällsekonomiska 

vinster att göra genom satsningar på cykeltrafik. 

 

Utöver den enskilda cyklisten berör valen av färdmedel även 

människor i trafikantens omgivning. Buller är något som var femte 

skåning lider av och som kan avhjälpas om bilismen minskar (Region 

Skåne 2014).  

 

Social hållbarhet 

Cykeln är på många sätt ett rättvist trafikslag. Kostnaderna för en 

cykel är små jämfört med andra färdmedel och gynnar därför alla 

oavsett ekonomiska förutsättningar. Dessutom är resenärerna inte 

beroende av varken körkort eller bil för resan.  

Med ett tryggt och säkert cykelnät ökar barns och ungas rörelsefrihet 

och möjligheten ökar att föräldrar låter sina barnen transportera sig 

på egen hand till skola och aktiviteter. Vid skolor kan det uppkomma 

svåra trafiksituationer när föräldrar hämtar och lämnar sina barn med 

bil. En farlig skolväg och trafiksituationen vid skolan är två 

anledningar till att föräldrar väljer att skjutsa sina barn till skolan 

enligt en undersökning av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL 

2013, s. 10). En ökad användning av cykel istället för bil, kan leda till 

en positiv spiral där trafiksituationen vid skolor upplevs säkrare och 

barnen får gå eller cykla till skolan, vilket leder till att trafik utanför 

skolorna minskar ännu mer.  SKL påpekar att utbyggnaden av gång- 

och cykelnät är en av de viktigaste strategiska åtgärderna som krävs 

för att få till en förändring av beteendet (SKL 2013, s. 10). 
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Ett ökat cyklande kan också leda till en ökad social trygghet. Fler 

cyklande och gående i utomhusmiljön efter mörkrets inbrott upplevs 

ofta tryggt då det innebär att det finns ögon och öron som skulle 

upptäcka ifall något inträffar.   

Bättre samhällsekonomi 

Utöver det som redan nämns under andra punkter avseende ekonomi; 

förbättringar för handeln, för individen, och den samhällsekonomiska 

vinst som förbättrad trafikal säkerhet och folkhälsa innebär, finns 

ekonomiska vinster ur ett regionalt perspektiv. Bättre cykelvägar 

skapar förutsättningar för både arbetspendling och turism då de gör 

kollektivtrafiken mer tillgänglig. Dessutom är infrastruktur för cykel 

billigare än den för bil, buss eller spårburen trafik (Region Skåne 2014 

s. 12).  

Vem cyklar och varför? 

Oavsett hur många fördelar det finns för cykling, på såväl det globala 

som det individuella planet, är det alltid individen som ska göra valet 

att använda cykeln.  Utifrån Region Skånes resvaneundersökning om 

resande i Skåne dras slutsatsen att personer med låg inkomst cyklar 

något mer frekvent. Dessutom cyklar kvinnor mer än män och yngre 

cyklar mer än äldre. (Hm Skåne 2014).  

 

Motiven till enskilda personers val att välja cykeln är en värdefull 

kunskap för att kunna förstå vilka insatser som kan påverka ett 

beteende. Väg och transportforskningsinstitutet (VTI) har 

sammanfattat den litteratur som undersöker varför vissa väljer att 

cykla, vilka barriärer det finns samt den generella inställningen till 

cykling. Studierna är dock begränsade i dagsläget och studier över 

svenska förhållanden saknas. Motiven för den enskilde handlar främst 

om att det gynnar hälsan och att det är en trevlig aktivitet. Barriärerna 

anges vara dåligt väder, långa avstånd och dålig trafiksäkerhet.  Dock 

verkar de variera i olika situationer.  Både psykologiska och fysiska 

faktorer har en påverkan på valet att cykla. De psykologiska faktorerna 

handlar om generella attityder, sociala normer helt enkelt om ett 

intresse eller ointresse för cykling. Dessutom verkar den upplevda 

känslan av förmågan att kontrollera cykeln spela in.  Användningen 

påverkas också av fysiska faktorer såsom väderförhållande, 

höjdskillnader och cykelinfrastruktur (VTI 2009).  
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Cykla i Båstads kommun 

Tidigare underlag 

Cykelfrågor har varit aktuellt i kommunen under en tid och därför har 

Teknik och service tagit fram ett antal dokument tillsammans med 

Reinertssen. Dessa fungerar som ett underlag för strategin, då de 

består av detaljerade analyser av enskilda sträckningar och 

kompletterar också med ekonomiska kalkyler.  

 

Följande dokument har använts som underlag till cykelstrategin:  

 
Cykelplan Båstads kommun -med fokus på barn och ungdomars rörelsebehov 
(2013) 
 
Åtgärdsplan Cykelplan Båstads kommun -med fokus på barn och ungdomars 
rörelsebehov (2015) – OBS! Baseras på Tjänstemannaförslaget, ej beslutat.  
 
Underlag för prioritering av gång- och 
cykelvägar -planerade nyttostråk utmed 
vägar i Båstads Kommun (2012) 
 
Cykelstråk för rekreation - utveckling av 
framtida sträckor i Båstads Kommun (2012) 

 

Denna cykelstrategi kompletterar dessa dokument med en mer 

strategisk syn som ser till fler frågor som berör cykling. Strategin tar 

dessutom hänsyn till de nya förutsättningar som kommunen står inför 

idag.  

Förutsättningar 

Olika typer av platser har olika förutsättningar för ett attraktivt 

cykelnät. De natursköna områdena på Bjärehalvön ger goda 

förutsättningar för god upplevelsekvalitet och det finns också flertalet 

småvägar som är lämpliga för landsvägscykling och 

rekreationscykling.  

 

Den topografi som finns i kommunen är en stor utmaning för 

cykelnätets attraktivitet och tillgänglighet. Hallandsåsen delar 

kommunen i två delar och många av orterna ligger i ett topografiskt 

utmanande läge. Orternas spridning är en annan utmaning då ett 

komplett trafikseparerat cykelnät mellan orterna skulle kräva stora 

insatser.  

 

Att kommunen säsongsvis är en välbesökt av tursiter är ytterligare en 

utmaning. Detta innebär att trafikbelastningen, för såväl biltrafik som 

för gång- och cykeltrafik, varierar mycket under året. En cykelbana 

som är hårt belastad under sommaren kan således ha en betydligt 

lägre belastning under vinterhalvåret. Detta gäller främst 

kustområdena och naturområdena, men även centrala gator i Båstad 

tätort. 

Huvudnät och lokalnät 

En uppdelning som brukar göras är den mellan huvudnätet och 

lokalnätet. Huvudnätet binder ihop olika delar av orten och agerar 
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länk mellan orter dessutom ska det koppla ihop viktiga målpunkter 

såsom stationen, stadskärnan och skolor. Huvudnätet ska med fördel 

vara trafikseparerat och bör även vara minst lika gent som för 

biltrafiken och onödiga hinder bör undvikas (SKL och Trafikverket 

2010, s. 20). Huvudnätet bör dock inte gå längre sträckor genom 

grönområden då det kan upplevas vara otryggt kvällstid. 

 

Orterna i kommunen har idag ett huvudnät av varierande kvalitet. I 

samtliga orter fattas det antingen kopplingar mellan olika delar, 

mellan stråk eller till viktiga målpunkter. Dessutom saknas det ett 

komplett huvudnät som binder samman orterna i kommunen.  

 

Lokalnätet är det nät som ofta ligger i anslutning till hemmet. Det 

binder samman närområdet och ansluter till huvudnätet. Lokalnätet är 

mer finmaskigt än huvudnätet och består i hög grad av blandtrafik. 

Här finns inte samma krav på att cyklisten ska komma upp i hög 

hastighet (SKL och Trafikverket 2010, s. 20). Lokalnätet i Båstads 

kommun består av flertalet lokalgator där biltrafiken har lägre 

hastighet. I lokalnätet är trafiksäkerheten sämre, detta gäller främst 

vid korsningspunkter och där bilar är parkerade längs med gatorna. 

Lokalnätet kan också sakna viss genhet och orienterbarhet, speciellt 

om kvarteren är formade som säckgator. Vägvisning blir därför viktigt 

för att visa cyklisten till den snabbaste och säkraste vägen och undvika 

att den hamnar längs med gator som inte är anpassade för cykeltrafik.  

 

Genom uppdelningen av lokalnät och huvudnät visas vilka gator där 

cykelnätet är prioriterat.  Inom huvudnätet bör cykeltrafiken få en 

tydlig prioritet, både i utformning och i reglering. På lokalgator är en 

lägre standard accepterad men orienterbarhet och genhet bör 

eftersträvas.  

Rekreationscykling  

I Cykelstråk för rekreation, en utredning som togs fram 2012, ges 

förslag på hur rekreationscyklingen kan utvecklas och vilka turer som 

kan vara tänkbara i kommunen. I rapporten poängteras att 

Bjärehalvön har stor potential att utveckla rekreationscyklingen tack 

vare de natursköna omgivningarna.  

 

Under år 2015 kommer Kattegattleden att invigas. Det ett 

sammanhängande regionalt stråk som kommer gå från Göteborg till 

Helsingborg. Den kommer gå via Båstad, Grevie och längs med delar av 

södra kusten (se s. 26). Vägen kommer vara skyltad och gå både på 

cykelvägar och i blandtrafik.  

 

För rekreationscykling är kraven på standard oftast lägre än sträckor i 

huvudnätet och en grusad beläggning kan anses vara berättigad (SKL 

och Trafikverket 2010 s. 37). Vid rekreativ cykling är upplevelsen, 

snarare än genheten, den viktigaste faktorn för ett attraktivt nät. 

Upplevelsen kan bestå i attraktioner eller naturupplevelser.  

 

De rekreativa stråken kan komplettera huvudstråket men bör inte 

ersätta det då det inte har samma kvaliteter, varken gällande underlag 

eller gällande social trygghet. Det är därför viktigt att också lyfta 

behovet av att på vissa sträckor komplettera dessa med alternativa 

vägar för mer effektiv och trygg vardagscykling 
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Huvudfärdmedel och reslängd 2007 (562 svarande) 

 

Huvudfärdmedel och reslängd 2013 (478 svarande) 

Resvanor i kommunen idag 

Region Skåne har genomfört resvaneundersökningar i Skånes 

kommuner under 2007 och 2013. År 2007 deltog 562 stycken 

personer från Båstads kommun och år 2013 deltog 478 stycken 

personer. Undersökningen visar att cyklingen har ökat något i 

kommunen, från 4 % till 9 % av andelen på samtliga resor. Andelen 

resor gjorda med cykel på sträckor under en kilometer har ökat från 

15 % till 21 % och på resor mellan 1-5 km har andelen resor på cykel 

ökat från 8 % till 16 %. Vi kan även ana en ökning på de längre 

sträckorna. Dock är bilen det mest använda färdmedlet oavsett vilken 

distans det rör sig om. År 2013 gjordes 40 % av resor under 1 km med 

bil, och på distansen 1-5 kilometer utgjorde bilresorna 77 %. 

 

Inför den cykelplan med barnperspektiv som togs fram av Båstads 

kommun år 2013 tillfrågades samtliga barn i kommunen om deras 

resvanor till och från skolan. Resultatet redovisar de sex tätorterna för 

sig och visar att andelen som cyklar eller går till skolan ligger runt 50 

% - 80 %. I samtliga byar utom Östra Karup ansågs säkrare gång och 

cykelvägar vara det alternativ som skulle få flest barn att oftare gå 

eller cykla till skolan.  

Enkätundersökning 

Under våren 2013 genomfördes en enkätundersökning i Båstads 

kommun där 710 personer bidrog med åsikter och funderingar kring 

kommunens utveckling. Enkätundersökningen var ett led i en större 

dialogprocess och utgör ett underlag till översiktsplanen. Ur resultatet 

framgår att cykelvägar är en viktig fråga för de svarande. På en fråga 

fick respondenterna svara på vad som är viktigast för en attraktiv 

boendemiljö. Alternativen var givna på förhand och max tre alternativ 

fick väljas.  Av de 10 givna alternativen kom bra gång- och cykelvägar  

 

 

 

på fjärde plats, efter närhet till natur, kommunikationer och skola.  

Sammanlagt var det 33 % som hade angett detta som ett alternativ.  

 
Under frågor som berör kommunikationer påtalades bristen på trygga 

och lättframkomliga gång- och cykelvägar. Bättre gång- och cykelvägar 

efterfrågas både inom tätorterna och mellan tätorterna.  Även i 

samband med frågor om skolan nämns vikten av bra gång- och 
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cykelvägar i anslutning till skolan. Det uttrycks också en mer generell 

önskan om att Båstad ska utvecklas mer hållbart, med bland annat 

hållbara transportmedel.  

Framtiden i Båstads kommun 

Idag står Båstads kommun inför stora förändringar. I december 2015 

öppnar Hallandsåstunneln och det kommer innebära att den befintliga 

tågstationen i Båstad flyttas till östra Båstad och att en ny 

Pågatågsstation öppnar i Förslöv. Vid den nya stationen i Båstad 

planeras ett nytt område för bostäder och verksamheter. Den nya 

stationen i Båstad innebär ett stationsläge som ligger ca 3-4 km från 

dagens centrum. I Förslöv är sträckan från centrala Förslöv till 

stationen ca 1 km. Detta ställer stora krav på attraktiva gång- och 

cykelstråk till stationerna, både från orternas centrala delar, men även 

från kringliggande orter.   

 

Med tunnelöppnandet kommer också ett nytt koncept för busstrafiken 

på Bjäre. Detta kan komma att påverka tillgängligheten på vissa 

sträckor där gång- och cykelinfrastruktur istället kan få en mer 

betydelsefull roll.  

 

Utöver planerna vid den nya stationen i Båstad upprättas även planer 

över flertalet platser runt om i kommunen.   Sydöstra Förslöv, Grevie 

kyrkby och Östra Karup är några exempel på platser där kommunen 

idag ser positivt på en utveckling.  

 

När tunneln öppnar kommer det finnas en möjlighet att omvandla den 

befintliga banvall som går över åsen till ett gång- och cykelstråk. Detta 

skulle innebära nya möjligheter för utvecklingen av cykelnätet.  
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Strategier 

 

För att se till cykelplanering ur ett helhetsperspektiv har tre 

strategiområden tagits fram. Självklart måste kommunen arbeta för att 

bygga ut cykelnätet, men för att få en god effekt måste även 

stadsmiljön i övrigt samt service och kommunikation ses över.  

 

Målen som är framtagna i samband med tidigare program har en 

relativt bred inriktning. Utöver den prioritering som cykelnätet ska få, 

tillsammans med gångtrafik och kollektivtrafik, nämns att transporter 

ska vara hälsofrämjande och miljöanpassade. Trygghet och säkerhet 

samt vardagsmotion betonas också.  

 

Strategierna tar sin utgångspunkt ifrån följande perspektiv: 

 Topografin skapar på vissa ställen speciella förutsättningar 

som gör det fysiskt utmanande att vardagspendla längre 

sträckor på cykel. Dock kan cykelvägar bli ett sätt att enklare 

nå kollektivtrafiken. 

 

 Resvaneundersökningar visar att det finns en stor potential i 

att öka cyklingen på korta sträckor. Den låga användningen av 

cykel beror troligtvis både på avsaknad av cykelvägar och på 

attityder och vanor.  

 

 Både tidigare mål och de analyser av olika stråk som gjorts 

pekar mot satsningar på att öka vardagscyklingen och 

därigenom vardagsmotionen.   

Strategiöversikt Beskrivning Styrkor Svagheter 

Stadsmiljö och 
detaljutformning 

Innebär ett förhållningssätt till hur cykelnätet ska utformas och 
hur cykeltrafik ska prioriteras i gaturummet. Innebär också 
ställningstagande kring hur trygghet och säkerhet ska tillgodoses. 

Riktlinjer för detaljutformning som 
förbättrar trygghet och 
säkerhetsmässiga kvaliteter på både 
befintliga och framtida vägar.  

 

Kan komma att kräva plats i 
det befintliga gaturummet. 
 

Kommunikation 
och service 

Innebär en förbättring och utveckling av de faciliteter som 
erbjuds cyklisterna. Förbättrad kommunikation av de insatser 
som görs för cyklister är viktiga för att få fler att cykla. 
Kommunikation och service går hand i hand och förstärker 
varandra.  

Stödjer och servar samtliga resor 
insatsen riktar sig därför brett. 
Kommunikation har stor potential att 
öka cyklandet och är platsobundet och 
därför inte beroende av yta. 

Måste kombineras med andra 
insatser.  

 

Utbyggnad av 
strategiskt viktiga 
huvudstråk 

Ett strategiskt viktigt stråk kännetecknas av att ha en stor 
potential i att bidra till hållbar utveckling samtidigt som det ha en 
koppling till kommunens utveckling.  

Identifierar tidigt behovet av cykelväg 
som därför kan komma in tidigt i 
planeringsprocesser. Ger 
förutsättningar för att cykelvägarna 
ska ge en hög samhällsnytta.  

Kan komma att påverka 
tidigare prioriteringslistor.  



15 
 

Stadsmiljö och detaljutformning 

Skapa närhet 

För att underlätta för cykling bör all strategisk planering ta hänsyn till 

närhetsprincipen. Vid utbyggnad av nya områden bör de ligga på 

cykelavstånd till den övriga bebyggelsen och till service och 

kollektivtrafik. Att värna om den lokala handeln och servicen är viktigt 

för att närheten ska bibehållas.  

Prioritering av gång- och cykelstråk 

Ett tydligt ställningstagande utifrån Båstads kommuns miljöprogram 

är att cykel- och gångvägar ska prioriteras framför biltrafik. Detta 

innebär delvis att utbyggnaden och förbättringen av cykelvägar ska 

prioriteras framför utbyggnaden och förbättringar som rör 

motortrafik. Det innebär också att cykelvägar i viss mån kan ta delar 

av bilvägar i anspråk om det finns behov för detta. Prioriteringen 

kommer främst ske i samband med cykelhuvudstråket, här ska 

framkomligheten för cyklister vara hög. Det innebär att underlaget ska 

vara bra, det ska vara tryggt och säkert samt att hinder inte ska 

försämra framkomligheten. 

Olika typer av cykelvägar 

En anledning till att särskilja analysen av gångtrafik och cykeltrafik är 

för att cyklisterna som grupp har unika behov men också unika 

möjligheter. En möjlighet är att den kan röra sig på flera typer av 

vägar. Cyklisten får i vissa fall cykla tillsammans med gångtrafikanter, 

cykla på egen bana eller i eget fält eller i vissa fall cykla i blandtrafik. 

Här presenteras principer för vilka typer av vägar som utbyggnaden 

av nätet bör bestå i.  

Gång- och cykelväg samt separat cykelväg.   

En gång- och cykelväg är avsedd för gång- och cykeltrafik samt för 

trafik med moped klass 2. Gång- och cykelvägen är i regel 

dubbelriktad. I Båstads kommun, där belastningen på gång och 

cykelvägarna inte är så stor, har det som regel inte gjorts någon större 

skillnad på gång- och cykelbanor. På vissa centrala gator har dock 

gång- och cykeltrafik separerats med en vägmarkering.  

När gång- och cykeltrafik blandas kan det uppstå situationer där 

framkomlighet försämras för cyklisterna och där tryggheten försämras 

för gångtrafiken. På sträckor med hög belastning och där utrymme 

finns bör därför möjligheten för separerade gång och cykelvägar 

beaktas. Gångtrafikanterna är särskilt utsatta vid snäva kurvor, dålig 

sikt eller stark lutning. Här bör möjligheten för separering eller 

markeringar beaktas.  

Cykelfält  

Cykelfält finns på enstaka vägar i kommunen idag och innebär cykling 

i ett separat målat cykelfält i bilvägen. Fältet är avsett för cyklister 

samt för förare av moped klass II.  Cykelfälten är ofta en billigare 

lösning än cykelbana och kräver inte heller samma plats. Dock bör 

cykelfält anläggas med försiktighet då det inte har lika höga kvaliteter 

trygghetsmässigt, mest utsatta är barn och äldre. Tryggheten och 

säkerheten varierar också beroende på hastigheten på vägen. Cykelfält 

upprättas ofta på gator där hastigheten är ca 40-50 km/h (SKL och 

Trafikverket 2010, s. 80). Cykelfält kan även användas på mindre 

trafikerade gator för att förtydliga ett sammanhängande cykelstråk. 

Cykelfält bör vara 1,5 meter breda, men som minst 1,25 meter breda. 

Cykelfält är alltid enkelriktade och bör därför anläggas på båda sidor. 

Dock kan undantag ske på enkelriktade gator för att förbättra 

farmkomlighet för cyklister i motsatt riktning än färdriktningen. På 
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gator med skarp lutning kan cykelfält anläggas i nedförsbacken 

eftersom att det säkerhetsmässigt är olämpligt att blanda cykeltrafik 

och gångtrafik i en sådan miljö. 
 

Blandtrafik  

Blandtrafik innebär att cykeltrafik kör på samma körbana som 

motorfordon. Detta är en möjlighet där hastigheten är låg, ca 30 km/h 

(SKL och Trafikverket 2010 s. 85). Blandtrafik förekommer ofta inom 

lokalnätet där separat cykelväg inte behövs. Problem kan uppstå vid 

korsningspunkter, speciellt om sikten är dålig. Om stråket är en länk 

för att koppla samman huvudnätet eller på annat sätt leder till viktiga 

målpunkter, bör korsningspunkterna få någon typ av 

trafiksäkerhetsåtgärder samt förses med vägvisning.  

Detaljplanering  

Utöver den hänsyn som det i detaljplaneskedet tas till den översiktliga 

planeringen bör även möjligheten för ett utökat cykelnät beaktas vid 

all detaljplanering. Detta innebär att försörjningen av cykelstråk ska 

ses över vid alla planeringsprocesser, speciellt vid nyexploatering där 

det finns en större flexibilitet i gaturummet. Dessutom bör 

anslutningar till det befintliga cykelnätet tillgodoses.  

Traditionellt har gång och cykel behandlats som ett å samma trafikslag 

i många av kommunens planer. Dock kan det vara bra att fundera på 

om det alltid bör vara norm. Vid bedömningen huruvida en separat 

cykelväg eller ett kombinerat gång- och cykelstråk ska anläggas, och 

vilken bredd det bör ha, bör hänsyn tas till belastningen i dagens läge, 

men också till om cykelstråket kommer vara viktigt för framtida 

exploateringsområden. På så sätt kan hänsyn till utvecklingen tas i ett 

tidigt skede.  

Gång- och cykelbanor bör vid ett längre sammanhängande stråk i så 

stor utsträckning som möjligt anläggas på samma sida av vägen för att 

skapa ett sammanhängande nät där antalet korsningspunkter med 

motortrafik minimeras.  

Trygghet, säkerhet och upplevelsekvalitet 

Inom trafikplanering skiljer man ofta på trygghet och säkerhet. 

Säkerhet innebär en faktiskt låg risk för att utsättas för olyckor. Medan 

trygghet innebär den upplevda för risken att utsättas för olyckor. I 

trygghetsbegreppet ingår även den sociala tryggheten som innebär 

hur trygg platsen eller situationen är i förhållande till risken att bli 

utsatt för brott eller rädsla. Den sociala tryggheten är ofta större på 

platser där det är mycket folk som skulle kunna upptäcka ett 

eventuellt brott och på platser där det finns en stor överblickbarhet. 

Upplevelsekvalitet är en annan aspekt som handlar om närhet till 

grönområden, stadsliv eller till miljöer som på andra sätt kan höja 

upplevelsen av cykelturen.  

Social trygghet är en kvalitet som är av större vikt i ortsmiljön än på 

längre sträckor då det är inom orterna de flesta resor sker efter 

mörkrets inbrott.  För längre sträckor mellan orter är ofta 

upplevelsekvaliten av större vikt. Säkerheten bedöms däremot vara 

lika viktig på båda typerna av sträckor.  

Att lyckas hitta lösningar där ett stråk uppnår samtliga kvaliteter av 

trygghet, säkerhet och upplevelsekvaliteter är svårt och inte heller 

nödvändigt. Snarare kan vissa aspekter vara motstridiga. Ett 

cykelstråk genom ett grönområde är ett sådant exempel, där 

tillfredställs upplevelseaspekten och säkerhetsaspekten men stråket 

kan ha låg kvalitet ur social trygghetssynpunkt. För att avgöra vilken 
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kvalitet som ska tillgodoses bör man titta på vilket syfte som 

cykelvägen har och hur detta kan uppfyllas bäst.  

Att erbjuda ett varierat nät bidrar till att den enskilde kan vara flexibel 

i sitt cyklande och bestämma vilken kvalitet som är viktigast. Vid 

utbyggnad av cykelnätet bör hänsyn tas till hur det övriga nätet ser ut. 

Finns det t.ex. inga alternativa stråk som uppfyller 

trafiksäkerhetsmässiga krav kan ett trafikseparerat stråk vara det 

bästa alternativet. Finns det istället inga stråk som lever upp till 

kraven på social trygghet bör det utökade cykelnätet kompletteras 

med detta.  

En annan konflikt är den falska tryggheten som kan uppstå för 

cyklister. Detta är i situationer när cyklisten upplever en trafikal 

trygghet men där trafiksituationen är missvisande, och situationen 

egentligen är farlig.  Detta kan uppkomma om cyklisten upplever sig 

ha företräde samtidigt som andra medtrafikanter också upplever sig 

ha företräde, oavsett vad reglerna förordar, eller där den fysiska 

miljön på annat sätt inte stödjer hur platsen ska användas.  

Generella riktlinjer för cykelvägar från aspekterna trygghet, säkerhet 

och upplevelsekvalitet är: 

 God belysning är mycket viktigt ur både trygghetsaspekt och 

säkerhetsaspekt.  

 

 För att undvika missförstånd mellan olika trafikslag är 

tydlighet ett ledord.  

 

 

 Den fysiska miljön ska utformas så att den stödjer hur platsen 

regleras och ska användas.  

 

 Tunnlar är ofta en trafiksäkerhetsmässig lösning som inte 

alltid upplevs trygg ur en social aspekt. Detta beror ofta på 

bristen på överblickbarhet. För att undvika att cyklister och 

gångtrafikanter tar sig över vägen på ett trafikosäkert sätt bör 

därför tunnlar utformas så att de även möter 

trygghetskriterier. God belysning och överblickbarhet bör 

eftersträvas.  

 

 Överblickbarhet är viktig ur både trygghetssynpunkt och av 

säkerhetsskäl.   
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Service och kommunikation 

Inom strategiområdet service och kommunikation ingår att öka 

cyklingens attraktivitet för de cyklister som redan finns i kommunen 

men också att visa fler på möjligheterna med cykeln som färdmedel. 

Service och kommunikation går hand i hand eftersom att service syns 

och därför också kommunicerar ett budskap. 

Skyltning 

Skyltning har två funktioner, dels att visa på typ av väg och dels att ge 

vägvisning. Vid varje påbörjad gång- och cykelväg ska denna funktion 

skyltas och vid varje separat cykelväg eller cykelfält ska denna 

funktion dessutom målas på marken, för att förtydliga för 

gångtrafikanter.  

Vägvisande skyltning ska både skylta mot viktiga målpunkter, mot 

stationer och mot attraktioner. Där huvudstråk går i blandtrafik bör 

skyltning finnas för att underlätta orienterbarheten och visa på hur 

målpunkter kan nås och var stråket ansluter till cykelbana.  

Cykelställ 

Cykelparkeringar ska vara trygga, säkra och tillgängliga. Cykelställen 

bör vara placerade nära den tänkta målpunkten, men ska givetvis ta 

hänsyn till framkomligheten för gående. Brist på parkeringsplatser för 

cyklar kan leda till felparkerade cyklar som i sin tur utgör ett hinder 

för både rörelsehindrade och synskadade men även för 

distributionsfordon och räddningstjänst.  

Att skapa trygga parkeringsplatser är en förutsättning för att 

parkeringarna ska användas. Därför bör det vid dessa inte finnas 

vegetation som skymmer sikten. Fri sikt tillsammans med god 

belysning skapar en god överblickbarhet och större trygghet.  

Cykelparkeringar har en självklar roll i samband med kollektivtrafik. 

Att kombinera kollektivtrafik med cykeln ska vara tryggt, säkert och 

enkelt. Cykelparkering bör därför planeras in vid all nyanläggning eller 

ombyggnation av stationer eller hållplatser.  

De nya tågstationerna i kommunen kommer båda, i alla fall till en 

början, ligga lite avsides utan ett naturligt flöde utöver de personer 

som ska till tågen. Detta ställer stora krav på både trygghets- och 

säkerhetsaspekter. Här bör det erbjudas cykelställ där ramen på 

cykeln kan låsas fast eller på annat sätt minimerar riskerna för att 

cykeln blir stulen. Riskerna för att få cykeln stulen ska inte vara en 

anledning till att inte ta cykeln. Nya typer av cyklar, såsom elcyklar 

eller träningscyklar som ofta är dyrare, ställer dessutom ökade krav på 

säkerheten.  

Tak som skyddar cykeln mot regn och snö bör erbjudas vid 

Bild från dagens 

stationsläge i Båstad. 

Många cyklister vill 

låsa fast ramen i 

något fast föremål. 

Detta kan försvåra 

framkomligheten på 

platsen 
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stationerna och på andra platser där det finns en större mängd 

långtidsparkerade cyklar. Om väggar finns vid cykelställen bör dessa 

av trygghetsskäl, vara möjliga att se igenom. 

Cykelpumpar 

Cykelpumpar i stadsmiljö är ett relativt enkelt sätt att ge god service 

till cyklister och dessutom uppmärksamma och synliggöra cykling. 

Cykelpumparna bör placeras centralt och synligt och/eller i samband 

med de nya stationerna.  

Drift och underhåll 

Drift och underhåll har stor påverkan på cyklisternas säkerhet. 

Singelolyckor utgör ungefär 70 % av olyckorna i Sverige och drygt 40 

% av dessa kan relateras till drift och underhåll (VTI 2011). Ett bra 

väglag har betydelse för cyklisternas restid då både ojämnheter och 

halka påverkar cyklisternas restid negativt. Om gång- och cykelvägar 

har ett bra underlag även vintertid behöver inte väglaget bli ett hinder 

för att cykla under vinterhalvåret. För att gång- och cykelvägarna ska 

upplevas attraktiva ska därför både driften och underhållet hålla en 

hög standard.   

Vid driftåtgärder bör gång- och cykelvägar jämställas med bilvägar. 

Huvudstråk för gång- och cykeltrafik ska således ha samma prioritet 

som de viktigaste bilvägarna. Backar och branta partier inom orterna 

bör få högst prioritet. Snöröjningen får aldrig lämna snöhögar som 

försämrar framkomligheten för cyklister och gående.  

Underhållet av gång- och cykelvägar bör få en högre prioritet än 

bilvägar. Särskilt bör backar och huvudstråk ha en hög prioritet då 

cyklister kan få upp hög fart på dessa sträckor och skadorna därför 

riskerar att bli omfattande.    

Kampanjer 

Kommunikation kan ske på flera olika nivåer och rikta sig åt olika 

grupper. Den service som beskrivs under föregående punkter kan 

fungera som kommunikation på flera plan, genom att det står en 

cykelpump placerad på torget synliggörs cyklingen. Längre fram 

och/eller i samband med lansering av service, kan mer omfattande 

kommunikationsinsatser som uppmanar till mer cykling att bli 

aktuella.  

I skriften Cykla! som togs fram i Region Skånes projekt Öresund som 

cykelregion formulerades flera olika steg i hur kommuner och andra 

aktörer bör utföra kampanjer. En tydlig riktlinje är att en kampanj bör 

ha en tydlig situation som utgångpunkt, det vill säga en bild av vilken 

situation som bör förändras (Öresund som cykelregion).   

Nedan följer ett par exempel som skulle kunna vara aktuella i Båstads 

kommun, beroende på när i tiden som kampanjen genomförs. Det kan 

ses som en inspirationskälla till att arbeta vidare med kommunikation 

på cykelområdet.  

 Att i samband med att de nya tågstationerna öppnar 

uppmuntra till att cykla och gå till stationerna. Detta kan 

förslagsvis integreras i övrig information som kommer ut i 

samband med invigningen av tunneln.  
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 Riktade kampanjer tillsammans med skolan som uppmuntrar 

föräldrar att gå eller cykla till skolan med barnen. SKL påpekar 

att kommunikation med föräldrar är en viktig del för att 

minska trafiken kring skolor. De föreslår en folder till 

föräldrarna för att visa på fördelarna med att barnen 

självständigt får ta sig till och från skolan.  

 

 Att ha invigningar vid större cykelinsatser. Om till exempel 

banvallen görs om till cykelbana bör detta uppmärksammas 

för att visa på förbättrade möjligheter att cykla mellan orterna.  

 

 Visa på alternativa cyklar. I kommunen ställer topografin stora 

krav på cyklisten. Att genom olika kampanjer visa på 

alternativa cyklar för den enskildes behov kan vidga 

perspektiven. Elcyklar, lådcyklar, trehjulingar har alla olika 

funktioner och passar olika typer av cyklister.  Det finns även 

vinterdäck till cyklar som kan vara aktuellt för vissa cyklister.  

 

 Hitta testcyklister i kommunen som under en period ska 

ersätta bilresor med cykel. Personen erbjuds cykel med 

utrustning, coachning och hälsoundersökningar före och efter. 

Personen blir på så vis ambassadör för cykling och dennes 

erfarenheter kommuniceras ut till övriga invånare. För mer 

läsning om detta, se länk Testcyklisterna i referenslistan. 

 

 Att ersätta enstaka parkeringsplatser för bilar med parkering 

för cyklar behöver inte främst vara ett sätt att skapa fler 

cykelparkeringar utan kan även visa på cykelns prioritet i det 

fysiska rummet.  
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Utbyggnad av strategiskt viktiga huvudstråk 

 
Genom att identifiera strategiskt viktiga stråk eftersträvas en hållbar 

utveckling där utbyggnaden leder till ett sammanhängande cykelnät i 

och mellan tätorter som är samklang med kommunens utveckling.  

 

Vad är ett strategiskt viktigt stråk? 

Två egenskaper kännetecknar ett strategiskt viktigt stråk. För det 

första har det en koppling till kommunens utveckling, det vill säga att 

de stärker de utvecklingsområden och planer som finns. För det andra 

har ett strategiskt viktigt stråk en stor potential i att bidra till hållbar 

utveckling genom att uppnå de nyttor som finns med ett ökat 

cyklande. Genom att ta fram värderosor över fyra olika typer av stråk 

har stråkens mervärde analyserats (se nästa sida). Analysen visar att 

genom att bygga cykelvägar inom tätorter och till kollektivtrafik finns 

en god potential att bidra till en hållbar utveckling. Stråk mellan 

tätorter förväntas också, om än i mindre utsträckning, bidra till hållbar 

utveckling.  Rekreationsstråk har däremot begränsade möjligheter att 

bidra till hållbar utveckling, därför kommer det inte heller att läggas 

någon större vikt vid i det vidare arbetet.   

Utgångspunkter för utvecklingen av huvudstråk:  

 

 Tätorterna ska förses med ett huvudstråk som når 

kollektivtrafik och andra viktiga målpunkter såsom 

stadskärnan och skolor. 

 

 Det nät som byggs ut ska vara sammanhängande och knyta 

an till det befintliga nätet.  

 

 Huvudnätet i ska vara gent, tryggt och säkert och ska främst 

prioriteras där lokalnätet inte uppfyller dessa krav.  

 

 För att stråk mellan tätorter ska vara av större strategisk 

betydelse bör de möjliggöra för hållbara 

pendlingsalternativ, antingen med cykel eller med 

kollektivtrafik. För att en sträcka mellan orter ska vara av 

större strategisk vikt bör det därför ha en rimlig längd och 

rimlig topografi.  

 

 Om ett stråk lever upp till flera syften får det också tyngre 

strategisk vikt.   
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Mindre miljöpåverkan 

Mindre miljöpåverkan    

Bättre stadsmiljö 
Social hållbarhet  

Bättre samhällsekonomi    Bättre folkhälsa 

Mindre 

Rekreationsstråk 

Mindre miljöpåverkan 

Mindre miljöpåverkan    

Bättre stadsmiljö Social hållbarhet  

Bättre samhällsekonomi    Bättre folkhälsa 

Mindre 

Stråk mellan orter 

Mindre miljöpåverkan 

Mindre miljöpåverkan    

Bättre stadsmiljö 
Social hållbarhet  

Bättre samhällsekonomi    Bättre folkhälsa 

Mindre 

Stråk i tätorter 

Mindre miljöpåverkan 

Mindre miljöpåverkan    

Bättre stadsmiljö 
Social hållbarhet  

Bättre samhällsekonomi    Bättre folkhälsa 

Mindre 

Stråk till kollektivtrafik 

Se bilaga 2 för hur bedömningen av de olika stråken gjordes 
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Prioriterade typer av stråk  

Stråk i tätort 

Dessa stråk innebär en komplettering huvudnätet för att få en 

sammanhängande struktur i tätorterna. I tätorter ska huvudnäten 

omfatta centrala målpunkter och nå olika delar av orten. Näten ska 

vara trygga och säkra och vara minst lika gena som för motsvarande 

sträcka för bilister. Stråken ska nå målpunkter i tätorterna såsom: 

Skola/Förskola 

 Arbetsplatser/Handel 

 Aktiviteter/Fritid 

 Natur/Rekreation 

 

Stråk mellan tätorter 

Dessa stråk binder samman kommunens 

tätorter med cykelvägar där cykling i 

blandtrafik är olämplig men där avståndet och 

topografin är lämplig för vardagsbruk. Även 

orterna Laholm och Ängelholm att är aktuella 

att koppla samman med på sikt. Stråken kan i 

vissa fall nå viktiga målpunkter mellan 

tätorterna. 

 

Stråk till kollektivtrafik  

Dessa stråk kan vara en del av båda typer av 

ovanstående stråk men lyfts speciellt då det är 

en mycket tydlig strategi för både Region 

Skåne och Skåne Nordväst. Denna typ av stråk 

aktualiseras då två nya tågstationer öppnas 

och bussarna läggs om 2015. 

Stråken gäller främst kopplingar till de två nya tågstationerna 

eftersom att dess lokalistering är av permanent karaktär men kan 

även gälla kopplingar till busstrafiken.  

 

 

 

Bilden visar en grov modell för att identifiera strategiskt viktiga stråk. 
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Strategisk cykelplan 

Utifrån de prioriteringar som tydliggörs i föregående del har ett antal 

behov av utbyggnad identifieras. Sträckorna rankas i skalan hög, 

medelhög och låg strategisk prioritet utifrån kriterierna för ett 

strategiskt viktigt stråk.  

Stråken som föreslås i detta avsnitt berör både sträckor i befintliga 

miljöer och sträckor som blir aktuella i kommande planer. En 

sammanställning av stråken och tidsperspektivet för varje enskilt 

stråk redovisas i bilaga 1. Vägarna som på kartorna presenteras som 

cykelstråk i blandtrafik är hämtade från rapporten Underlag för 

prioritering av gång- och cykelvägar - planerade nyttostråk utmed 

vägar i Båstads Kommun. De sträckor som visas är främst 

landsbygdvägar. Det innebär att det även finns lämpliga sträckor i 

tätorterna som inte är markerade på kartorna.  

 

Här behandlas stråken på ett övergripande strategiskt plan och de 

stråk som föreslås i denna del är förslag på utbyggnad av huvudstråk. 

Vilken typ av cykelväg som behövs på sträckorna specificeras inte i 

här, det kan vara separat cykelväg, en kombinerad gång- och cykelväg, 

cykelfält eller, om än i sista hand, ett stråk med trafiksäkrande 

åtgärder beroende på hur trafiksituationen och utrymmet ser ut på 

sträckan. För de stråk som även finns i tidigare rapporter, Cykelplan 

med barnperspektiv samt i rapporten Underlag för prioritering av gång- 

och cykelvägar visas detta i Bilaga 1. För förslag på stråkens exakta 

dragningar och dess kostnader hänvisas till läsning i dessa rapporter.  

 

Utbyggnaden av regionala stråk har inte getts någon större vikt i 

denna strategi eftersom att utvecklingen av dessa sker i andra 

processer såsom Kattegattleden samt ofta är av rekreativ karaktär. . 

Dock beaktas tillgängligheten till centralorter i grannkommunerna. 

Kattegattleden kommer färdigställas under 2015 och kan då fungera 

som både ett regionalt och rekreativt stråk 

 

Först presenteras de sträckor av regional eller övergripande vikt, 

därefter presenteras orterna var för sig.  Varje föreslaget stråk har 

tilldelats ett nummer som representerar i vilken ordning de 

presenteras. 

Regionala stråk (nr 1 och nr 2) 

Att skapa stråk för längre rekreativa leder är utifrån cykelstrategin 

inte prioriterat. Anläggandet av gång- och cykelväg på banvallen kan 

däremot komma att få stor betydelse för det regionala nätet. Det finns 

även flertalet vägar i blandtrafik som fungerar bra för längre 

rekreativa cykelturer. Att möjliggöra för att cykla till större orter i 

grannkommunerna bör vara målet på längre sikt. Mot Laholm 

genomförs detta genom Inre kustvägen där en cykelväg kommer 

anläggas.  

Att knyta samman kommunen med Ängelholm kan göras genom att 

låta banvallsstråket fortsätta från Förslöv, gå via Stora Hult och längs 

med kusten ner mot Ängelholm. Denna sträckning skapar dessutom en 

välbehövlig koppling till havet. Ett alternativt stråk till Ängelholm, som 

presenterats i tidigare prioriteringslistor är en fortsättning på stråket 

längs med Vantingevägen. Vid detta alternativ går dock kopplingen till 

havet och kustsamhällena förlorad och kan då kompletteras med ett 

stråk Förslöv – Ranarpsstrand, som också är ett tänkbart sätt att 

koppla ihop Förslöv med kusten. 
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 Banvall Båstad- Grevie – Förslöv (nr 1) 

Att få till stånd en gång- och cykelväg på banvallen skulle innebära ett 

sammanhängande stråk mellan tre av de större orterna i kommunen 

och dessutom en cykelväg med acceptabel topografi över åsen. Stråket 

kommer ha många rekreativa kvaliteter då 

det omges av en mycket vacker natur. Dock 

bör sträckan även rustas för att kunna 

hantera vardagscykling genom att 

beläggningen är god och att 

trygghetskvaliteter såsom belysning 

tillfredställs. Stråket binder inte endast ihop 

orter utan kan också agera viktiga länkar 

inom orterna och bör därför koppla till 

befintliga stråk.  

Förslöv station – Grevie kyrkby (nr 3) 

Stationsläget i Förslöv innebär att både 

Grevie och Grevie kyrkby kommer ha relativt 

nära till stationen. Den gång- och cykelväg 

som idag finns mellan Grevie och Förslöv 

innebär stor omväg till stationsläget. För att 

stationen i Förslöv ska bli attraktiv även för 

cyklister norrifrån behövs en fortsättning på 

cykelvägen längs med väg 105 och som når 

stationsläget i Förslöv.  

Grevie – Västra Karup (nr 4) 

Västra Karup bör sammanlänkas med det 

stråk som redan finns mellan Grevie och 

Förslöv.  Grevie kommer ha ett bättre utbud 

av busstrafik än Västra Karup. Via banvallen kan även Västra Karup 

kopplas ihop med Båstad, även om det i någon mån kan räknas som en 

omväg.  

Siffrorna motsvarar den 

ordning i vilken stråken 

presenteras 

Översikt regionala och  

kommunövergripande stråk 

1 

3 

4 

Befintlig cykelväg 

Hög strategisk prioritet 

Medlehög strategisk prioritet 

Lägre strategisk prioritet 

Gång- och cykelväg som byggs under 2015 

Kattegattleden 

Cykelstråk i blandtrafik 

Stationsläge fr.o.m. december 2015 

2 
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Tätorterna 

Att utveckla huvudstråken inom orterna och därmed utöka 

möjligheterna för vardagscykling är viktigt för att öka andelen resor 

på cykel på korta avstånd. Detta är också ett sätt att nå maximal nytta 

av utbyggda stråk.  

Cykelplanen med barnperspektiv som Båstads kommun tog fram 2013 

är ett viktigt underlag för den strategiska planeringen inom tätorterna 

och många av de föreslagna sträckorna har hämtats därifrån. Dock har 

ett visst strategiskt urval gjorts som fokuserar på att bygga 

sammanhängande huvudstråk i tätorterna.  

Under respektive ort presenteras först hur ortens befintliga nät ser ut, 

vilka utbyggnadsplaner det finns och hur behoven ser ut, för att 

därefter presentera ett förslag på nya sträckningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Båstad och Hemmeslöv 

Gatunätet i Båstad tätort har en sammanhängande karaktär vilket gör 

att det finns goda möjligheter att hitta gena vägar i blandtrafiken. Dock 

saknas det bra kopplingar mellan Båstad och Hemmeslöv. Det stråk 

som går längs med kusten uppfyller viktiga rekreativa kvaliteter men 

är bristande ur socialt trygghetsperspektiv.  

Det nya stationsläget innebär att avståndet till stationen förändras för 

de boende. För många boende i Hemmeslöv och Östra Karup minskar 

avståndet och för boende i Båstad ökar det. Oavsett avstånd blir 

utmaningen att skapa goda cykelförbindelser från Hemmeslöv, Båstad 

och Östra Karup till stationen.  

En gång- och cykelbana på banvallen kan innebära en viktig länk mot 

stationen från företagsbyn och övriga delar av södra Båstad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

2 

4 

Behov:  

 Bättre kopplingar till den nya stationen från 

Hemmeslöv, Båstad och Östra Karup.  

 

 Gena och trygga kopplingar mellan Båstad och 

Hemmeslöv. 

 

 En fortsättning på cykelstråket västerut, i 

förlängningen mot Kattvik.  

 

 Bättre kopplingar till de sydvästra delarna av 

Båstad då Ängelholmsvägen blir en barriär för 

cyklister.  
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Förslag: 

5. Ett stråk från centrala Båstad genom södra delarna av Hemmeslöv, 

stråket bör även möta upp och förtäta stråken inom Hemmeslöv. Blir 

en genare väg till stationen från stora delar av Båstad. Sträckningen 

bör även möjliggöra för en bättre koppling mellan Hemmeslöv och 

Entré Båstad.  

6. Ett stråk från Hemmeslöv mot stationen som även möter 

cykelstråket i Eskilstorp. Blir en genare väg till stationen från 

Hemmeslöv, Eskilstorp och Östra Karup.  

7.  Ett stråk mot västra delarna av Båstad. Går förslagsvis längs med 

Lindallén men kan också läggas längs med Köpmansgatan 

8.  Stråk på Ängelholmsvägen och på Karstorpsvägen. Då topografin är 

utmanande har Karstorpsvägen fått en lägre prioritet. En cykelväg 

längs med Ängelholmsvägen kompletterar behovet av ett cykelstråk 

till södra delarna som minskar Ängelholmsvägens barriäreffekt. Ett 

alternativ till stråk längs med Karlstorpsvägen är ett gång- och 

cykelstråk genom Hasselbacken nedre, då en antagen detaljplan för 

detta område anger ett alternativt stråk från Ängelholmsvägen.  

  

8 

7 
6 

5 

Befintlig cykelväg 

Hög strategisk prioritet 

Medlehög strategisk prioritet 

Lägre strategisk prioritet 

Gång- och cykelväg som byggs under 2015 

Cykelstråk i blandtrafik 

Stationsläge fr.o.m. december 2015 
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Förslöv 

Förslöv har ett relativt välutbyggt cykelnät som sträcker sig över stora 

delar av orten. Vantingevägen delar orten i två delar. I och med den 

nya Pågatågsstationen är det av vikt att se över kopplingar till denna. 

Idag saknas dessutom några viktiga länkar för att bättre koppla ihop 

de olika stråken. Om banvallen görs om till gång- och cykelstråk hade 

det inneburit en effektiv koppling mellan södra och norra Förslöv och 

påverkar också behovet av annan utbyggnad. Förslövs 

utbyggnadsområden för bostäder ligger främst i den sydöstra delen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag: 

9.  Ett nytt stråk i norra Förslöv för att knyta ihop skolan och 

idrottshallen med banvallen och vidare mot stationen.  

10. Färdigställande av stråk på Prästgårdsvägen där också tennisbana 

ligger och som förhindrar Margretetorpsvägens barriäreffekt.  

11. Ett cykelstråk genom Kvarnfallsvägen för att knyta samman östra 

och västra delarna av Förslöv. 

12.  Komplettera stråket på Vantingevägen så att det även når de 

södra delarna.  

9 
10 

12 

11 

Behov: 

 Ny koppling som binder ihop östra och västra Förslöv. 

 

 Ett stråk som förhindrar att Margretetorpsvägen blir en 

barriär mellan södra och norra delarna av östra Förslöv 

 

 Säker koppling till tennisbana i nordöstra Förslöv 

 

 En genare koppling från skola och idrottshall, mot ev. 

banvall och vidare mot stationen.  

 

 Ett sammanhängande huvudstråk mot södra Förslöv 

 

Befintlig cykelväg 

Hög strategisk prioritet 

Medlehög strategisk prioritet 

Lägre strategisk prioritet 

Gång- och cykelväg som byggs under 2015 

Cykelstråk i blandtrafik 

Stationsläge fr.o.m. december 2015 
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Grevie och Grevie kyrkby 

Grevie kommer med det nya busskonceptet för Bjäre att bli en viktig 

bussnod. I Grevie kommer förhoppningsvis den gamla banvallen bidra 

till ett stråk genom byn.  Ett öst-västligt huvudstråk behövs genom 

orten. Detta kan anläggas antingen längs med Järnvägsgatan eller 

Timmervägen.  Idealiskt vore ifall båda kunde byggas men vid en 

prioritering knyter Järnvägsgatan bättre an till skola samt till 

matvarubutik som ligger väster om Järnvägsgatan.  

I dagsläget är bebyggelsen i Grevie kyrkby gles men då en detaljplan 

håller på att tas fram för området kommer området att förtätas. En 

Montessoriförskola och skola samt ett vårdboende finns längs med 

Grimmes väg. Busstrafiken har tidigare gått via skolan men kommer 

nu endast stanna ute vid Grevie byaväg. Detta ställer ökade krav på 

goda gång- och cykelvägar till skolan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag:  

13. Ett stråk på antingen Järnvägsgatan eller Timmervägen. 

Timmervägen är på vissa delar bredare, men Järnvägsgatan når fler 

målpunkter. Det är viktigt att Järnvägsgatan i östra delarna får en bra 

cykelväg med tydlig koppling till bussarna. Behovet av detta kan 

eventuellt bli mindre vid en cykelväg på banvallen.  

 

14. Ett gång- och cykelnät längs med Grimmes väg och på 

Marknadsvägen i Grevie kyrkby för säker tillgänglighet till skola, 

förskola och vårdhem.  

13 

14 
Grevie kyrkby 

Behov: 

 Ett tydligt huvudstråk i öst-västligt riktning stråk genom 

Grevie 

 

 Bättre och säkrare kopplingar till bussläget på 

Järnvägsgatan i Grevie 

 

 Ett stråk som inkluderar skola, förskola och vårdboende i 

Grevie kyrkby och som ansluter till cykelvägen och 

busshållsplatsen längs med Grevie byaväg 

 

Befintlig cykelväg 

Hög strategisk prioritet 

Medlehög strategisk prioritet 

Lägre strategisk prioritet 

Gång- och cykelväg som byggs under 2015 

Cykelstråk i blandtrafik 
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Torekov 

Torekov är geografiskt mycket utspritt och täcker stora ytor, att få till 

ett attraktivt cykelnät kan därför vara en utmaning.  Idag är cykelnätet 

i Torekov relativt glest men i västra delarna av centrum fungerar det 

bra att cykla i blandtrafik då gatorna är smala och hastigheterna 

således låga. Trafikbelastningen är mycket varierad beroende på 

säsong.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag: 

15.  Genom ett stråk Flymossavägen- Lilla Stenled förstärks 

huvudnätet mot de norra delarna.  

16.  Ett stråk längs med Storgatan/Strömmen ger ett förtätat 

huvudstråk i centrum  

17. Cykelstråk på Jungmansgatan/Kaptensgatan blir även det ett sätta 

att förtäta cykelnätet i centrum och koppla det till de östra delarna.  

18. En förtätning av stråket på Tunbyvägen/Lyckeborgsvägen innebär 

att huvudnätet knyts ihop mellan norra, södra och östra delarna.  

19. Ett stråk på Laxvägen ger bättre tillgängliget till de södra delarna.  
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Behov: 

 Ett tydligare och förtätat cykelstråk genom centrum 

 

 Ett sammanhängande stråk till nordöstra Torekov 

 

 Ett sammanhängande stråk mot södra Torekov 

 

Befintlig cykelväg 

Hög strategisk prioritet 

Medlehög strategisk prioritet 

Lägre strategisk prioritet 

Gång- och cykelväg som byggs under 2015 

Cykelstråk i blandtrafik 
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Västra Karup 

Västra Karup är avlångt och delar av bebyggelsen samt skola, förskola 

och fritids ligger längs med Glimmingevägen. Längre västerut på vägen 

ligger en idrottsplats. Idag finns det en gångbana längs med 

Glimmingevägen som ofta används som cykelbana och därför behöver 

förbättras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag:  

20. En ny gång– och cykelbana längs med Glimmingevägen skulle 

framförallt öka tillgängligheten till idrottsplatsen i östra delarna men 

också stärka tillgängligheten till stora delar av västra delen.  

Cykelvägen kan även agera länk till Glimminge plantering och havet då 

den kopplar Västra Karup med ett cykelstråk i blandtrafik.  

21. Ett förtätat stråk genom orten, längs med Församlingsvägen, kan 

främst bli aktuellt om cykelvägen längs med Glimmingevägen blir 

aktuell. 
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Behov: 

 Förbättringar av stråket på Glimmingevägen och 

idrottsplatsen för bättre tillgänglighet till västra delarna 

samt till idrottsplats.  

 

 Ett förtätat stråk genom orten.  

 

Befintlig cykelväg 

Hög strategisk prioritet 

Medlehög strategisk prioritet 

Lägre strategisk prioritet 

Gång- och cykelväg som byggs under 2015 

Cykelstråk i blandtrafik 
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Östra Karup 

Östra Karup har bra cykelstråk till Båstad och Hemmeslöv och även 

inom Östra Karup finns befintliga stråk. En ny förskola har byggts i de 

västra delarna och där har också detaljplanelagts för ett nytt 

bostadsområde med gång- och cykelvägar i området. Dessa bör på ett 

lämpligt sätt ansluta till befintliga stråk och till förskolan och 

busstrafiken.  

I de befintliga delarna behövs ett nytt stråk i nord-sydlig riktning. 

Detta föreslås gå längs med Månstensvägen eller längs med 

Postriddarevägen. Det finns också ett behov av en gång- och cykelbana 

mot idrottsplats i Laholms kommun.  

 

 

 

 

 

 

 

Förslag 

22. Nytt stråk på Gnejsvägen eller på annat stråk i det nya området 

som bör nå den nya förskolan. 

23. Ett stråk antingen längs med Postriddarevägen eller längs med 

Månstensvägen.  

24. Ett stråk mot Idrottsplatsen längs med Gräsrydsvägen/väg 115

  

 

24 22 

23 

Behov: 

 Ett nord-sydligt stråk i östra delarna 

 

 Ett nord-sydligt stråk som knyter an till förskola och till de 

nybyggda områdena i västra delarna av Östra karup.  

 

 Ett säkert gång-och cykelstråk mot idrottsplats i Laholms 

kommun 

 

Befintlig cykelväg 

Hög strategisk prioritet 

Medlehög strategisk prioritet 

Lägre strategisk prioritet 

Gång- och cykelväg som byggs under 2015 

Cykelstråk i blandtrafik 
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Översikt, samtliga stråk Översikt, samtliga föreslagna stråk 
Befintlig cykelväg 

Hög strategisk prioritet 

Medlehög strategisk prioritet 

Lägre strategisk prioritet 

Gång- och cykelväg som byggs under 2015 

Cykelstråk i blandtrafik 

Stationsläge fr.o.m. december 2015 
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