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4  Inledning

INLEDNING

Förutsättningar
Goda förutsättningar
Varberg har bra möjligheter att utvecklas som 
cykelkommun. Förutsättningarna för  att öka 
andelen cykelresor i staden är goda då den är 
flack, tät och funktionsblandad där de flesta bor 
inom en 3 km radie från centrum och har när-
het till service, arbete och skola. Varberg har 
en levande innerstad med service, verksamhe-
ter, kultur  och bostäder vilket skapar attraktiva 
stadsrum och tydliga målpunkter. På landsbyg-
den är kollektivtrafik tillgänglig i serviceorterna 
vilket gör det möjligt att använda cykel som en 
del av resan även om målpunkten ligger längre 
bort. Den ökade andelen elcyklar kommer att 
medföra att fler kan ta sig längre sträckor och i 
högre hastighet än tidigare.

Hållbar samhällsutveckling
Arbetet med cykelplanen är en del i kommunens 
arbete för en hållbar samhällsutveckling. Det är 
också ett led i arbetet med att minska klimat- 
och miljöpåverkan från transportsektorn. I en 

1 2 3 4
Prioriteringsordning

• Det ska vara enkelt och 
attraktivt att resa hållbart.

• Skapa ett trafiksystem som är till för alla.

• Barn ska enkelt kunna ta sig till och från 
skolan på ett tryggt och säkert sätt.

• Samhällsplaneringen ska inriktas 
på att minska transportbehoven.

• Vid exploatering av nya bostadsområden 
ska det vara enkelt att resa hållbart.

• Trafiksystemet ska ta hänsyn till 
miljön och människors hälsa.

• Det ska vara tydligt i trafiksystemet 
vilket trafikslag som är prioriterat.

• Varbergs innerstad ska vara 
anpassad till människan, inte bilen.

• En god tillgänglighet till Varbergs 
stadsområde ska finnas. 

Ställningstaganden i Varbergs kommuns Trafikstrategi 2030 som är kopplade till cykel

tid då ohälsotalen ökar både hos barn och vuxna, 
är förhoppningen att ökade satsningar på cykel 
kan bidra till att få fler i rörelse och därmed må 
bättre. I Varberg ska det vara lätt att göra miljö-
mässigt rätt vid valet av transportsätt. Mer plats 
för cykel skapar ökad tillgänglighet och en att-
raktivare stadsmiljö med fler tillfällen för möten. 

Trafikstrategi 2030
Under 2014 beslutade kommunstyrelsen om en 
trafikstrategi som visar hur Varberg ska arbeta 
för att öka det hållbara resandet, där ibland 
cykelresandet. En viktig utgångspunkt i plane-
ringen är att tillgängligheten till viktiga mål-
punkter ska ske enligt prioriteringen gång, cykel, 
kollektivtrafik och bil. 

I cykelplanen redovisas vilka cykelfrämjande åtgärder som kommunen ska genomföra fram till 
och med år 2025. I det här kapitlet kan du läsa om varför kommunen vill satsa på cykel och vilka 
förutsättningarna är för att lyckas. 
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Stråk

Arbetspendlingsstråk

Arbetspendlingsstråk ej utbyggt

Rekreationsstråk

Tvärstråk

Tvärstråk ej utbyggt

Stråk

Arbetspendlingsstråk

Arbetspendlingsstråk ej utbyggt

Rekreationsstråk

Tvärstråk

Tvärstråk ej utbyggt

Cykelstråk - Varbergs tätort
I Varbergs tätort finns flera arbetspendlingsstråk med hög standard som gör det enkelt att snabbt 
ta sig fram med cykel. Ett komplement till dessa är tvärcykelstråken som binder samman tätortens 
södra delar med dess norra delar. Rekreationsstråken kopplar ihop staden, havet med grönområden 
och landet, genom bl.a. Kattegatts- och Åkullaleden.
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Cykelresor 
Målpunkter
En cykelväg har som funktion att binda sam-
man bostadsområden med viktiga målpunkter. 
Cykelns tillgänglighet till viktiga målpunkter 
ska enligt Trafikstrategi 2030 prioriteras fram-
för bilen. Genom att lägga ihop målpunkter, 
bostadsområden och befintligt cykelvägnät har 
man identifierat viktiga ståk där arbetspend-
lingsståk och tvärstråk byggts ut. 

Stråken
Arbetspendlingsstråk är ett gång- och cykel-
stråk där cykeln ska kunna konkurrera tids-
mässigt med bilen. Standardkraven är att det 
ska vara möjligt att från större bostadsområden 
kunna cykla snabbt och gent, med få stopp för 
att komma nära större arbetsplatser, detaljhan-
delskluster eller Varbergs centrum och station 
för fortsatt färd. 

Ett arbetspendlingsstråk ska vara: 
•  snabbt och gent
•  smidigt och bekvämt
•  tryggt under hela dygnet
•  väl underhållet

Tvärstråken knyter samman arbetspendlings-
stråken i nord-sydlig riktning. De ska uppfylla 
samma funktion men förväntas inte ha riktigt 
lika högt flöde av gående och cyklister. 

Hur cykelvägarna ska utformas kan utläsa i Tek-
nisk handbok för Varbergs kommun.

Potentialstudie
Region Hallands potentialstudie (2018) visar 
hur stor del av invånarna som kan cykla till sitt 
arbete inom 30 minuter och till skolan (max 4 
km åk 7-9). Enligt studien kan 32 procent av Var-
bergs invånare nå sin arbetsplats efter 15 minu-
ter med vanlig cykel och 36 procent med elcykel. 
Hela 47 procent av Varbergs invånare kan nå sin 
arbetsplats efter 30 minuter med elcykel. 

Följande sträckor har enligt studien högst poten-
tial att få fler att cykla om kommunen bygger ut 
nya cykelvägar eller förbättrar standarden:
Arbete 
• Yttre tvärstråk (Österleden )**
• Västkustvägen Haga-Peder Skriva-  
 reskola*
• Västkustvägen Peder Skriva-   
 reskola - Breared*
• Lassabacka Västkustvägen-Lindbergsvä  
 gen (förbi Mio)*
• Västra Vallgatan mellan Bäckgatan och   
 Kyrkogatan. *
• Norrgatan/Kyrkogatan/Otto Torell
• Östra Långgatan
• Strandbackavägen Träslövsläge*

Skola 
• Lugnet-Trönninge**
• Trädlyckevägen förbi St Jörgens kyrko-  
 gård*
• Östra vägen Haga*
• Snidaregatan-Allegatan Påskberget*
• Köpstadsvägen Sörse
• Västkustvägen Haga-Breared (gymna-  
 siet)*
• Norrgatan-Otto Torell (gymnasiet)

Hamn och -gatuförvaltningen har under den här 
perioden valt att gå vidare med sträckorna som 
är markerade med en stjärna *, pågående pro-
jekt **.
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Målpunkter
Sevärdheter

Kultur och teater

Bibliotek

Grundskolor

Gymnasieskolor

Badplatser

Surfplatser

Lekplatser, kommunala

Motionsspår

Mataffär

Arbetsplatsområden

Målpunkter
Sevärdheter

Kultur och teater

Bibliotek

Grundskolor

Gymnasieskolor

Badplatser

Surfplatser

Lekplatser, kommunala

Motionsspår

Mataffär

Arbetsplatsområden

Text och flytta karta till inledning. hör ihop 
med stråk

Målpunkter i Varbergs tätort med omnejd
Kartan nedan visar viktiga målpunkter i Varbergs tätort som är viktiga att kunna nå med cykel.  
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Väghållaransvar
Cykelplanen har fokus på (att föreslå åtgärder 
på) det kommunala vägnätet eftersom det är här 
Hamn- och gatunämnden har mandat att fatta 
beslut om att genomföra åtgärder.  Kommunala 
vägar finns i huvudsak i Varbergs tätort och i 
enstaka fall i mindre tätorter och på landsbyg-
den.  

Utanför Varbergs tätort är det oftast Trafikver-
ket eller vägföreningar som är väghållare. Kom-
munen kan i dialog med väghållaren komma 
överens om vilka åtgärder som bör genomföras, 
och om det finns behov kan kommunen ta beslut 
om att medfinansiera åtgärder på det enskilda 
eller statliga vägnätet. 

Den regionala cykelplanen för Halland 2020-
2029 redovisar vilka cykelåtgärder som ska 
genomföras inom ramen för den regionala infra-
strukturplanen. Dessa finansieras till 50% av 
Varbergs kommun och till 50% av staten.

Sveriges vägnät
I Sverige finns det både enskilda och allmänna vägar. De allmänna vägarna kan vara 
statliga eller kommunala. Trafikverket är väghållare för statliga vägar. Hamn- och 
gatunämnden har ansvar för kommunala vägar i Varbergs kommun. Enskilda vägar sköts 
ofta av en vägförening, samfällighetsförening eller privata markägare.
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Väghållare

Statlig väg

Kommunal väg

Enskilda väghållare

Väghållare

Statlig väg

Kommunal väg

Enskilda väghållare

Väghållare i Varbergs kommun
Kartan nedan visar väghållare för både väg och gång- och cykelvägar i Varbergs kommun.

Väghållare

Statlig väg

Kommunal väg

Enskilda väghållare

Väghållare

Statlig väg

Kommunal väg

Enskilda väghållare
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Olyckstyp antal cykelolyckor 2014-2019 

Cykelolyckor
För att få en uppfattning om var i kommunen 
cykelolyckor sker och vilka åtgärder som bör 
prioriteras har trafikolyckor i Varbergs kommun 
med en cykel inblandad under åren 2014-2019 
analyserats. Cykelolyckor är en av flera parame-
trar som används för att analysera var behovet av 
trafiksäkerhetsåtgärder är som störst.  Olycks-
statistiken kommer från STRADA (Swedish 
Traffic Accident Data Acquisition som är ett 
informationssystem för olyckor med personska-
dor inom vägtransportsystemet). Olyckorna är 
inrapporterade via polis eller sjukvård. Majori-
teten (72%) av alla cykelolyckor i Varbergs kom-
mun 2014-2019 är singelolyckor. Näst vanligaste 
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Cykelolyckor skadegrad 2014‐2019

Allvarliga olyckor Måttliga olyckor Lindriga olyckor

olyckstypen (med 17%) är olyckor mellan cykel 
och motorfordon och den tredje kategorin (8%) 
är olyckor mellan cyklister. 

Av de 720 singelolyckorna berodde 122 olyckor 
på halka på grund av is/snö, löv eller vatten, 84 
olyckor på hål, gropar och ojämnheter och 79 
olyckor på löst grus. Detta visar på vikten av att 
ha en bra drift och ett bra underhåll av cykelvä-
gar och gator där man cyklar i blandtrafik. De 
flesta (98 av 147) av olyckorna mellan cykel och 
motorfordon skedde i korsningar eller på passa-
ger varför vi lägger stor vikt vid att hastighets-
säkra och förtydliga passager och korsningar.  

Antalet olyckor har legat relativt stabilt på runt 
150 olyckor per år och fördelar sig i skadegrad 
enligt diagram nedan. Inga dödsolyckor har 
skett under dessa år och som mest sex allvarliga 
olyckor under samma år (2018). 
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Olyckor

Olyckor 2014-2018

Olyckor 2014-2018

Olyckor

Olyckor 2014-2018

Olyckor 2014-2018

Olyckor

Olyckor 2014-2018

Olyckor 2014-2018

Olyckor

Olyckor 2014-2018

Olyckor 2014-2018

Olyckor i Varbergs tätort
Cykelolyckor i Vabergs kommun har analyserats och på platser där flera olyckor sammanfaller redo-
visas de i kartan nedan. Utanför Varbergs tätort finns två platser där fler olyckor sammanfallit, Kär-
radal och Himle. Dessa visas inte på karta då kommunen inte är väghållare på de vägarna.
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Ansvarsområden
Den här handlingsplanen innefattar åtgärder 
som ligger inom hamn- och gatunämndens upp-
drag. Det gäller fysiska åtgärder på det kommu-
nala cykelvägnätet och påverkanskampanjer för 
att få fler att använda det. 

För att uppnå det övergripande målet att få fler 
Varbergare att välja cykeln för sina resor behö-
ver fler aktörer vara med och påverka. I den här 
cykelplanens separata PM redovisas vilka åtgär-
der övriga förvaltningar i kommunen skulle 
kunna genomföra för att bidra till målet. Dessa 
beslutas av respektive ansvarig nämnd. 

Cykelvägar som byggs ut på grund av explo-
ateringar, exempelvis vid byggnation av nya 
bostads- eller verksamhetsområden, finansieras 
av exploateringen och redovisas således inte i 
den här cykelplanen. Dessutom är det oklart när 
och var dessa cykelvägar byggs ut inom planpe-
rioden.

Arbetsgång
Cykelplanens åtgärder har tagits fram av tra-
fikplanerare på hamn- och gatuförvaltningen, 
med stöd av en projektgrupp bestående av 
representanter från offentliga rummet, drift 
och anläggning, samhällsutvecklingskonto-
ret, näringslivs- och destinationskontoret, 
stadsbyggnadskontoret, kultur- och fritidsför-
valtningen, samt förskole- och grundskoleför-
valtningen. 

Information om brister och behov i cykeltrafik-
systemet har samlats in av allmänheten via en 
enkät som spridits via kommunens facebooksida. 
Den delades även ut i samband med ”Kom och 
prata”, som är en dag då allmänheten kan träffa 
och ställa frågor till olika förvaltningar på Var-
bergs kommun. Synpunkter har även kommit 
in via politikers motioner och från allmänheten 

via nämndens brevlåda. Förvaltningen har även 
regelbunden kontakt med Cykelfrämjandets 
lokalförening. 

Förvaltningen omvärldsbevakar kontinuerligt 
cykelfrågor genom att delta i seminarier om 
hållbart resande, delta i nätverk tillsammans 
med andra kommuner (nätverk för hållbart 
resande, Svenska cykelstäder), delta i regionalt 
cykelplansarbete och genom att delta i EU-pro-
jekt (SMART-projektet).  Genom att årligen 
delta i Cykelfrämjandets kommunvelometer får 
kommunen information om hur cykelarbetet 
står sig mot andra kommuner. Varbergs kom-
mun deltar även i Region Hallands cykelgrupp 
tillsammans med övriga halländska kommuner 
och Trafikverket. Syftet är att gemensamt ana-
lysera och följa upp beslutade cykelåtgärder på 
Trafikverkets vägar som tas upp Regional cykel-
plan för Halland 2020-2029

Underlag till prioriteringarna har bland annat 
varit en potentialstudie (var det finns högst 
potential att få fler att cykla till skola och arbete) 
framtagen av Region Halland 2019, trafiksä-
kerhetsklassning av kommunens vägar utifrån 
hastighet och trafikintensitet, Trafikverkets 
klassning av trafiksäkra passager (2014), ana-
lys av saknade kopplingar i cykelvägnätet och 
olycksstatistik. 

Utifrån ovanstående information har kommu-
nen analyserat brister och behov, formulerat en 
gemensam målbild, tagit ställning till fokusom-
råden och prioriterat nödvändiga åtgärder för 
att kunna nå målet att få fler att vilja och kunna 
cykla i Varbergs kommun. 

 



13 Inledning

Region Halland Samordnar Regional cykelplan för Halland som planerar cykelåt-
gärder längs regionalt vägnät (där Trafikverket är väghållare) och 
påverkanskampanjer för att få fler att cykla på de regionala cykel-
vägarna.

Trafikverket Ansvarar för cykelåtgärder på statligt vägnät.

Vägföreningar Ansvarar för cykelåtgärder på enskilt vägnät.

Hamn- och gatunämnden Ansvarar för cykelåtgärder på kommunalt vägnät och påverkan-
skampanjer för att få fler att cykla på de kommunala cykelvägarna. 
Ger olika typer av bidrag till enskilda väghållare.

Kommunstyrelsen Samordnar kommunens övergripnade cykelplanering utanför det 
kommunala vägnätet, tittar på förutsättningar för hållbart resande 
i översiktsplaneringen, trafikstrategi, bytespunkter/mobilitetshub-
bar, cykelåtgärder kopplat till kvarterssmark, näringslivssamverkan 
och testbäddar med extern finansiering.

Byggnadsnämnden Ansvarar för och bevakar parkeringsnorm för cykel, förutsättningar 
för hållbart resande i detaljplaner och program, krav på cykelåtgär-
der kopplat till exploateringar.

Kultur- och fritidsnämnden Cykelåtgärder kopplat till kultur-, idrott- och fritidsverksamhet. 
Främja hälsa. Utveckling av naturkartan.

Servicenämnden Ansvarar för cykelåtgärder vid befintliga kommunala fastigheter, 
exempelvis skolor.

Förskole- och grundskole-
nämnden

Ansvarar för cykelåtgärder kopplat till skolans lokaler, exempelvis 
cykelhus.

Tabell över ansvarsområden
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FRAMTIDA MÅLSÄTTNING

Vison och mål
Vision
Varbergs kommun planerar för ett ökat antal 
kommuninvånare, vilket kommer att medföra 
ett ökat transportbehov. Samtidigt har Region 
Halland tillsammans med kommunerna kommit 
överens om att de halländska klimatutsläppen 
från transportsektorn ska vara minst 70 procent 
lägre år 2030 än 2010 (Energi- och klimatstra-
tegi för Hallands län, 2019, beslutad 14 oktober 
2019). Hamn- och gatunämden har sedan många 
år målsättningen att öka andelen hållbara resor 
och transporter. För att klara uppsatta klimat- 
och miljömål förutsätts att kommunen arbetar 
med att göra det enkelt att resa hållbart. I arbe-
tet med cykelplanen är målet att andelen cykel-
resor ska öka och olyckorna minska
 

Mål
Varberg väljer att ha kvar samma målsättning 
för år 2030, med fokus på att öka andelen cykel-
resor och minska risken för att råka ut för allvar-
liga olyckor. 

Trend
Under den senaste cykelplansperioden 2015-
2020 har en svagt ökande trend av cykelresor 
i Varberg noterats, dock inte tillräcklig för att 
kunna nå uppsatta mål. Antalet cykelolyckor 
har legat på ungefär samma nivå hela perioden. 
Nollvisionen har uppfyllts när det gäller dödso-
lyckor, men antalet allvarliga olyckor med cykel 
inblandat ligger på en konstant nivå på omkring-
fem olyckor per år. Analys av olyckorna har visat 
att det inte finns något särskilt ställe som är mer 

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

Den övergripande målsättningen är att öka andelen hållbara resor i Varbergs kommun. Här 
redovisas vilka målen är för cykel och var fokus bör ligga för att bäst kunna nå uppsatta mål. 

Mål år 2030
• 40 % av resorna inom Varbergs tätort ska 

ske med cykel.

• Invånare i  Varbergs kommun ska 
använda cykel för 20 % av sina resor.*

• Antalet cykelolyckor ska ha minskat 
jämfört med år 2014.

• Nollvision för dödsolyckor och allvarliga 
cykelolyckor. 

* Gäller resor under 10 mil.

olycksdrabbat än andra. Det är tydligt att ytterli-
gare insatser krävs för att nå uppsatta mål 2030.

Vinster med ökad cykling
Ökad cykling förväntas ge positiva effekter för 
människors hälsa samt minskad miljöpåverkan 
i form av buller och luftföroreningar. En ökad 
cykling ger enligt forskning på lång sikt vinster 
för samhället tack vare den ökade folkhälsan det 
bidrar till. Naturvårdsverket har visat en mins-
kad kostnad på minst 2600 kr per nytillkommen 
cyklist och år vid allmänna cykelsatsningar och 
8300 kr per nytillkommen cyklist och år vid rik-
tade cykelsatsningar. 

Idag sker 27% av resorna i Varbergs tätort med 
cykel (Så reser hallänningarna, Resvaneunder-
sökning Halland, 2014) och målet är att den 
siffran ska vara 40 % år 2030. Om Varbergs tät-
ort har 50 000 invånare år 2030 och 40 % av 
dessa cyklar regelbundet skulle det innebär en 
årlig hälsovinst på ca 16,9 miljoner kroner vid 
allmänna cykelsatsningar för den ökade andelen 
cykelresor i staden. 
(Naturvårdsverket, 2005. Rapport Den sam-
hällsekonomiska nyttan av cykeltrafikåtgärder. 
s.60)
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Fokusområden
Arbetsgruppen har tillsammans med övriga 
berörda förvaltningar analyserat vilka typer av 
åtgärder som bäst kan bidra till att nå målen 
2030 och kommit fram till följande fokusområ-
den:

Samverkan kring påverkanskampanjer 
för att få fler att vilja cykla
Under den här planperioden när det sker många 
större byggprojket i staden kommer det att vara 
svårt att ta sig fram med bil i centrum. Det blir 
ett bra tillfälle att försöka få fler att välja cykeln 
som alternativ till bilen för de kortare resorna. 
Fokus kommer även fortsättningsvis att ligga på 
att genomföra kampanjer för att få fler att vilja ta 
cykeln till skolan och arbetet. Nytt är att fler för-
valtningar kommer att samarbeta för att genom-
föra påverkanskampanjer och information om 
cykel under den här perioden.

Främja cyklister året om
I Varberg är det många som cyklar året om. 
Redan idag prioriteras vinterväghållning längs 
utpekade arbetspendlingsstråk. Förslag är att 
gå ut med bättre information till cyklisterna om 
status på cykelvägarna. Arbetet med belysning 
och ny beläggning av cykelvägarna kommer att 
fortgå. Extra fokus kommer att läggas på att för-
bättra cykelvägvisningen och tydliggöra cykelvä-
garna prioritet. 

Fler säkra och väderskyddade cykelpar-
keringar med extra service
Arbetet med att utöka och förbättra cykelparke-
ring vid viktiga målpunkter på allmän plats och 
vid bytespunkter mellan andra trafikslag kom-
mer att fortgå. En del med koppling till Kom-
munstyrelsens test (SMART projektet) med ett 
nytt hyrcykelsystem i Varberg och ett cykelpar-
keringshus vid Varbergs station.  

Låta cyklisterna ta mer plats i centrum
Trafiksäkerhetsarbetet fortsätter genom att has-
tighetssäkra fler cykelpassager, separera gående 
och cyklister, samt bredda cykelbanor så att 
exempelvis lastcyklar kan mötas. Det kommer 
också att utredas om det är möjligt att få en 
jämnare beläggning och prioritera cyklisterna 
genom att införa cykelgator i centrum. 

Prioritera nya cykelvägar med hög poten-
tial att få fler att cykla
Genomförd potentialstudie visar vilka sträckor 
som saknas och där flest skulle vilja cykla om det 
fanns en genare cykelväg. 

Bind ihop stad och land
Under den här perioden finns det behov av att 
koppla ihop cykelvägar som binder ihop Hås-
ten och Brunnsberg med den nya stationen och 
havet. Cykelvägarna i staden behöver även byg-
gas ut för att koppla ihop med cykelfarbara vägar 
på landsbygden. Här ligger också fokus på att se 
till att Trafikverket genomför de cykelåtgärder 
som redovisas i Regional cykelplan för Halland. 

Samverkan kring säkra och attraktiva 
skolvägar
Utifrån en övergripande inventering av trafiksä-
kerhetsbrister vid kommunens skolor kommer 
hamn- och gatuförvaltningen att inleda ett sam-
arbete med ansvariga förvaltningar, Halland-
strafiken och Trafikverket för att tillsammans 
kunna åtgärda bristerna och på så sätt få fler att 
vilja och kunna cykla till skolan. 
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HANDLINGSPLAN 2021-2025

Kommunala åtgärder 
De åtgärder som ska genomföras på det kommu-
nala vägnätet under perioden utifrån de foku-
sområden som tagits fram har delats in i  fyra 
olika kategorier/åtgärdsområden

• Kampanjer
• Drift och underhåll
• Parkering och service
• Fysiska åtgärder

Regionala ågärder
Regional cykelplan för Halland 2020–2029 är 
en del i genomförandet av den Regionala infra-
strukturplanen 2018–2029 där en av priorite-
ringarna är cykel för att få ökad tillgänglighet 
och ett ökat hållbart resande. Den regionala 
cykelplanen har tagits fram i samarbete med de 
halländska kommunerna och Trafikverket. Regi-
onal cykelplan pekar ut åtgärder som ska göras 
på det statliga vägnätet.

De objekt som lyfts fram i den regionala cykel-
planen för Varbergs kommun där kommunen är 
med och medfinansier är:

Veddige-Derome (prioriterat objekt)
Löftabro-Löftaskog (prioriterat objekt)
Träslövsvägen/Östra Träslöv (framtida objekt)
Bläshammar (framtida objekt)
Planskild passage Lindhovsrondellen (framtida 
objekt)

Standard
Hamn och gatuförvaltningen jobbar kontinu-
erligt med att uppdatera vår tekniska handbok 

som gäller för utvecklingen av kommunal all-
män platsmark. I denna finns krav på utform-
ning, bredder, separering, cykelställ mm.

Uppföljning
För att veta om beslutade åtgärderna bidrar till 
att målen ska kunna uppfyllas behöver en upp-
följning av resultaten ske regelbundet. Det sker 
i form av indikatorer där resultaten vägs sam-
man. De följs upp och analyseras en gång om 
året. Resultatet redovisas i ett cykelbokslut. Vid 
behov kan föreslagna åtgärder behöva bytas ut 
för att få bättre förutsättningar att nå uppsatta 
mål. 

Indikatorer
• Resvaneundersökning
• Cykelresor längs arbetspendlingsstråk och 

rekreationsstråk (6 fasta mätare)
• Antal cykelolyckor i kommunen totalt
• Antal dödsolyckor och allvarligt skadade 

med cyklister inblandade
• Antal osäkra gång- och cykelpassager (enligt 

Trafikverkets klassificering)
• Tillgänglighet cykelparkering, beläggnings-

grad
• Nöjdhetsundersökning

Finansiering
Varbergs kommun jobbar aktivt med att söka 
finansiering som tex bidrag för hållbara stads-
miljöer – stadsmiljöavtal, statlig medfinan-
siering och västsvenska paketet. Detta för att 
kunna göra mer åtgärder för cykling och hållbart 
resande och utveckla Varbergs kommun på ett 
hållbart sätt. 
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Åtgärdslista
Planerade åtgärder 2021-2025 - Varbergs tätort 
Kartan nedan visar de åtgärder som Varbergs kommun föreslår ska genomföras i Varbergs tätort 
mellan åren 2021-2025. Varje åtgärd går att finna i tabellerna under respektive åtgärdsområde.

Fysiska åtgärder

Ny cykelväg

Trafiksäkerhet- och framkomlighetsåtgärder

Fysiska åtgärder

Ny cykelväg

Trafiksäkerhet- och framkomlighetsåtgärder

Fysiska åtgärder

Ny cykelväg

Trafiksäkerhet- och framkomlighetsåtgärder

Fysiska åtgärder

Ny cykelväg

Trafiksäkerhet- och framkomlighetsåtgärder
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Fysiska åtgärder

Pilgatan, Lindhovsrondell - Trönninge
Ny cykelväg där det idag är en saknad länk mellan cykelvägen mot 
Bläshammarskolan och cykelvägen mot Trönninge.

Yttre tvärstråket (Österleden)
Ny cykelväg där det idag är en saknad länk och breddning av befintligt 
cykelstråk längs Österleden. 

Trönningestråket/ Inre tvärstråket (Västkustvä-
gen)

Breddning av cykelvägen och trafiksäkring av passagerna på sträckan 
som kopplar ihop arbetspendlingsstråken. 

Trädlyckevägen förbi St Jörgens kyrkogård 
(Arbetspendlingsstråk Håsten) Breddning av befintligt cykelstråk längs Trädlyckevägen.
Trädlyckevägen/Träslövsvägen (öster om Öster-
leden) (Arbetspendlingsstråk Håsten)

Förlängning av arbetspendlingsstråket Håsten längs Trädlyckevägen /
Träslövsvägen österut.

Stationen-Håsten
Åtgärder för att skapa en bättre koppling mellan stationen och Håsten 
via Bergsgatan.

Strandbackavägen 
Breddning av GC-vägen längs Strandbackavägen samt förlängning av 
den ner mot hamnen. 

Birger Svenssons väg (Östra delen)
Tillfälliga åtgärder för ökad trafiksäkerhet under Stadsutvecklingspro-
jektet.

Västra Vallgatan mellan Bäckgatan och Kyrko-
gatan. Åtgärder för tydligare utformning för cyklister.
Engelbrektsgatan Åtgärder för ökad trafiksäkerhet.
Träslövsvägen, Östra Vallgatan - Föreningsga-
tan Åtgärder för ökad trafiksäkerhet.
Ringvägen, Rosenfredsgatan - Träslövsvägen Åtgärder för ökad trafiksäkerhet.
Äckregårdsvägen, Trädlyckevägen - Stenåsavä-
gen Åtgärder för ökad trafiksäkerhet.
Marmorgatan Åtgärder för ökad trafiksäkerhet.
Föreningsgatan Åtgärder för ökad trafiksäkerhet.
Kyrkogatan Separat GC-väg eller cykelfartsgata

Västkustvägen (Breared - Gamla köpstad)
Utred om breddning och separering behövs samt utred vilka trafiksä-
kerhetshöjande åtgärder som behövs. 

Östra vägen
Utred om separat GC-väg bör byggas eller om det räcker med trafik-
säkerhetsåtgärder. 

Snidaregatan
Utred om separat GC-väg bör byggas eller om det räcker med trafik-
säkerhetsåtgärder. 

Kattegattleden, Norra Näs - Naturrum Ny belysning mellan Norra Näs och Naturum

Saknade länkar och samordnade åtgärder
Åtgärder som bör prioriteras i samband med att kommunen gör 
andra åtgärder och därför bör passa på. 

Trafiksäkra passager
Trafiksäkra passager i utpekade huvudstråk samt vid skolor och större 
målpunkter. 



19 Handlingsplan

Namn Beskrivning

Kampanjer

Arbetskampanj t.ex. Cykelvänlig arbetsplats
Hög potential att få fler att välja cykel istället för bil med inriktning 
mot större arbetsplatser eller handelskluster.

Skolkampanj t.ex. På egna ben

Hög potential att få fler skolbarn att gå, cykel eller åka kollektivt 
istället för att bli skjutsade i bil. Projektet kan utvecklas till att även 
innefatta utbildning i cykelregler och säkerhet i samarbete med t.ex. 
polisen. 

Minska löjligt korta bilresor
Fokus på att minska antalet korta och onödiga bilresor och istället 
välja tex gång, cykel eller elcykel. 

Informationsinsatser vid investeringsåtgärder 
t.ex invigning av arbetspendlingsstråk

Genom att kombinera investering med påverkanskampanj finns 
potential att få fler att cykla. 

Nudging 
Små smarta åtgärder för att få fler att ändra beteende under byggti-
den (parkera längre ifrån, välja buss eller cykel istället för bil).

Drift och underhåll

Vinterväghållning
Prioriterad snöröjning, halkbekämpning och flisupptagning längs 
utpekade arbetspendlingsstråk. 

Sopsaltning av viktiga cykelstråk
Utred om detta är en vinterväghållningsmetod som skulle passa i 
Varberg.

Vägvisning för cykel
Ta fram riktlinjer för cykelvägvisning. Inventera och ta fram en plan 
för genomförande.  

Växtlighet

Inventera och åtgärda de platser där växtlighet påverkar säkerheten 
och framkomligheten på cykelvägar samt skymmer korsningar/passa-
ger.

Rötter Inventera och åtgärda de platser där rötter förstört asfalten. 

Digitalisera driften (zonindelning, information)
Samlad information om vägvisning, parkeringar, pumpar, felanmälan 
samt drift i en app. 
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Parkering och service

Säker och väderskyddad cykelparkering

Utveckla cykelparkeringsutbudet så det passar för olika typer av 
cyklar. Höj säkerheten genom att erbjuda platser med möjlighet för 
ramlåsning. 

Serviceplatser

Utveckla platser med cykelpump, verktyg, mötesplatser för cyklister 
längs med cykelstråk.  Ökade servicefunktioner vid skola, arbetspend-
lingsstråk, bytespunkter och mötesplatser landsbygd. 

Cykelparkering vid bytespunkter
Identifiera hållplatser med potential att bli attraktiva bytespunkter 
mellan cykel, kollektivtrafik och bil. 

Cykelparkering i investeringsprojekt
Skapa rutin för att planera in cykelparkeringar i våra investeringspro-
jekt. 

Cykelstaden Varberg
Det ska vara enkelt att komma till Varberg som cyklist. Vägvisning, 
parkering, service etc. 
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BILD?!
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