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Bakgrund och syfte
Tillgänglighet och trafiksäkerhet för gång och cykel i tätorter är en grundläggande förutsättning för att
boende ska kunna ta sig till målpunkter som till exempel kollektivtrafik och fritidsaktiviteter utan att
vara beroende av bil. För barn och unga är tillgängligheten med gång och cykel ofta ännu viktigare än
för vuxna, eftersom de inte har möjlighet att själva använda bil. Att kunna gå eller cykla till skola eller
fritidsaktiviteter gör det också möjligt för barn och unga att kunna röra sig på egen hand, istället för att
behöva ha sällskap av en vuxen eller bli skjutsade i bil.
Region Skåne har identifierat 105 tätorter vilka korsas av en eller flera statliga vägar. Kreeras uppdrag
går ut på att undersöka vilka statliga vägar i tätorten som utgör ett hinder för tillgängligheten med gång
eller cykel, till exempel för att kunna ta sig till ortcentrum, kollektivtrafik, skolor eller fritidsaktiviteter.
Målet med undersökningen är att skapa ett underlag till den kommande infrastrukturplanen där
utpekade tätorter kan komma att bli föremål för trafiksäkerhetshöjande tätortsåtgärder.
Undersökningen ska inte föregripa eventuella åtgärdsvalsstudier, utan ska fungera som steget innan ÅVS
och ett underlag till en sådan.

Metod
Arbetet inleddes med en avgränsning av vilka vägar som skulle undersökas, läs mer om avgränsning på
sidan 6. Efter avgränsning undersöktes aktuella vägsträckor med hjälp av kartlager i GIS, webkartor
(google street map, mappilary, hitta och eniro) och google street view. Kartorna användes för att
identifiera parallella gång- och cykelvägar samt målpunkter såsom skolor, idrottsaktiviteter,
kollektivtrafik och service. Google street view användes för att se hur vägen är utformad för gående och
cyklister, det vill säga om det finns gång- och cykelbana, trottoar eller cykelfält samt hur trafiksäkra
dessa är. Inga platsbesök har gjorts på de undersökta vägsträckorna inom ramen för detta projekt.
Baserat på vilka möjligheter det finns att gå och cykla längs vägen eller att korsa den, samt hur
trafiksäkert det är, gjordes en bedömning av huruvida vägsträckan utgör en barriär eller ej. I samband
med denna bedömning beskrevs infrastrukturen för gående och cyklister i ett Excel dokument, till
exempel om trottoar finns och hur bred denna är. För att en väg inte skulle pekas ut som en barriär ska
den ge möjligheter både för gång- och cykeltrafik på ett trafiksäkert sätt.
Totalt 164 vägsträckor i 105 orter undersöktes. 111 av dessa bedömdes ha tillräckligt god tillgänglighet
för gående och cyklister. Oftast har dessa vägsträckor parallella cykelbanor på ena eller båda sidor av
vägen som säkerställer tillgängligheten. En annan anledning till att en vägsträcka inte identifierades som
en barriär är att den ligger i utkanten av, eller utanför, tätorten med mycket få eller inga bostäder i
närheten av vägen.
I nästa steg gjordes en prioritering av de vägsträckor som identifierats som barriärer för gång- och/eller
cykeltrafikanter. Som underlag för prioriteringen sammanställdes information i NVDB avseende
hastighetsgräns, ÅDT och trafiksäkerhetsklass för varje vägsträcka. Till detta tillfördes information
avseende barns skolväg samt potentiellt antal cykelpendlare på respektive sträcka som beräknats i två
tidigare projekt av Region Skåne (läs om dessa under rubriken Underlag för prioritering).
Sammanfogning av dessa informationskällor med de analyserade bristerna gjordes med verktyget Spatial
Join i ArcGIS Pro. För information från NVDB användes den geografiska relationen ’delar gemensamt
linjesegment’ (share line segment) då det var information rörande den väg som bristen finns på som
eftersöktes medan det för oskyddade trafikanter i Region Skånes studier bedömdes mer relevant att
studera samtliga vägsträckor som hade en direkt geografisk relation, oavsett om de var korsande eller
längsgående (intersect).
För att kvantifiera antalet närboende har boende inom 50 meter från de identifierade briststräckorna
beräknats utifrån Region Skånes befolkningsregister som är baserat på folkbokföringsadress. Dessa
siffror redovisas avrundade till närmsta tiotal. Invånartal för bostadsort avrundas till hundratal.
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Med hjälp av informationen om hur
viktig vägsträckan är för gående och
cyklister samt hur stora bristerna i
infrastrukturen är gjordes en kvalitativ
bedömning av prioritering i
kategorierna A, B och C där A har
högsta prioritet. Principen var; ju
viktigare väg och ju större brist, desto
högre prioritet. I figuren till höger
markeras de största bristerna (A) med
rött och de minst prioriterade bristerna
(C) med gult.
Figur 1. Matris för bedömning av prioritering

Avgränsningar
Region Skåne och Trafikverket har ett gemensamt uppdrag av regeringen att planera det statliga
vägnätet i Skåne genom nationell och regional transportinfrastrukturplan (NTI- respektive RTI-plan).
Denna studie begränsas därmed till det statliga vägnätet.
För att identifiera de vägar som kan utgöra barriärer för gående och cyklister användes vägar med
trafiksäkerhetsklass 3 eller 4. De vägar som har trafiksäkerhetsklass 3 anses olämpliga att gå och cykla
på, och de med trafiksäkerhetsklass 4 är förbjudna att gå och cykla på (motorväg).
Trafiksäkerhetsklassificeringen bygger på den klassificering som Trafikverket använder för regional
cykelvägvisning och baseras på skyltad hastighet och trafikflöde men har modifierats något av Region
Skåne.
Tätorter över 1000 invånare har undersökts i denna studie. Anledningen till att tätorter under 1000
invånare avgränsades bort är att dessa orter är mindre troliga att bli aktuella för tätortsåtgärder.

Underlag för prioritering
Underlagen för prioritering som använts i denna studie har valts ut för att få en bild av hur stor
betydelse vägen har för gående och cyklister samt hur stora trafiksäkerhetsbristerna är. Tillgängligt
material i NVDB och hos Region Skåne har varit en viktig urvalsfaktor. Speciellt fokus har lagts på barn
och ungas perspektiv genom att använda information om elevers skolväg och hur den aktuella vägen
förhåller sig till skolor och fritidsaktiviteter i orten. Nedan beskrivs de av Region Skåne tidigare
framtagna studier som har använts i detta projekt.

Potentialstudien
Region Skåne har sedan tidigare undersökt potentialen till cykelpendling till arbetet genom att utgå från
befolkningens folkbokföringsadresser och taxerad arbetsplats. Cykelvägar har i en nätverksanalys ruttats
på väg- och cykelvägnätet såsom det är registrerat i NVDB. I denna studie används underlaget för
arbetspendlare som har 30 minuter eller mindre beräknad cykelväg mellan hemmet och arbetet. Detta
tar ej hänsyn till de cyklister som cyklar till kollektivtrafik för att sedan fortsätta pendlingen. Inom detta
projekt benämns detta som ”potentialstudien” eller ”cykelpendlare”. Studien kan sägas ge ett mått på en
potential för antalet cyklister på respektive sträcka. Inom studien finns det vissa felkällor och brister, för
en redogörelse för dessa hänvisas till den specifika studien. För fritidsresor och pendling till studier finns
inget tillgängligt underlag.

Elevers skolväg
Avseende elevers skolväg har Region Skåne på ett sätt som liknar ovan potentialstudie studerat
skolbarns närmsta väg till skolan längs befintligt vägnät. Siffran ger en fingervisning om antalet skolbarn
som rör längs vägen eller i dess närhet. Beräkningen ger dock inte en så exakt bild som siffrorna kan
antyda utan behöver bedömas med viss försiktighet. När färre än tio elever bedömts färdats längs en
vägsträcka har den uteslutits av integritetsskäl. Avsaknaden av ett värde betyder därför inte med
säkerhet att det inte finns något skolbarn som bor eller färdas längs vägen.
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Del 2 – Barriärer
Kommun
Bjuv
Bjuv
Båstad
Båstad
Båstad
Helsingborg
Hässleholm
Höganäs
Höganäs
Höör
Hörby
Höör
Höör
Klippan
Klippan
Klippan
Kristianstad
Kristianstad
Kävlinge
Kävlinge
Kävlinge
Landskrona
Lund
Lund
Lund
Lund
Perstorp
Simrishamn
Simrishamn
Sjöbo
Sjöbo
Skurup
Svalöv
Svalöv
Svalöv
Svalöv
Svalöv
Svedala
Svedala
Svedala
Svedala
Tomelilla
Tomelilla
Trelleborg
Trelleborg
Vellinge
Åstorp
Åstorp
Åstorp
Ängelholm
Ängelholm
Örkelljunga
Östra Göinge
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Ort
Bjuv och Billesholm
Bjuv och Billesholm
Båstad
Båstad
Båstad
Mörarp
Hästveda
Höganäs
Jonstorp
Höör
Ludvigsborg
Höör
Höör
Ljungbyhed
Ljungbyhed
Östra Ljungby
Kristianstad
Tollarp
Hofterup
Kävlinge
Kävlinge
Glumslöv
Genarp
Lund
Lund
Södra Sandby
Perstorp
Simrishamn
Simrishamn
Sjöbo
Sjöbo
Skivarp
Kågeröd
Kågeröd
Svalöv
Svalöv
Teckomatorp
Bara
Klågerup
Svedala och Sjödiken
Svedala och Sjödiken
Tomelilla
Tomelilla
Smygehamn
Trelleborg
Höllviken och Ljunghusen
Hyllinge
Åstorp
Åstorp
Munka-Ljungby
Ängelholm och Vejbystrand
Örkelljunga
Knislinge

Vägnummer
109
109
1743
115
1730
1248
1959
111
1451
13
13
23
23
13 & 108
13
E4
2000
E22
1144
108
104 & 108
1350
798
E22
E6
952
21
9
9
11
13
101
109
106
1208
106
1190
841
841
108
108
11
11
9
9
585
1757
E4
21
13
1710
114
19

Vägnamn
Böketoftav.
Kungsgårdsvägen
Hundstedtsv
Köpmansv. / Hallandsv.
Ängelholmsv
Bjuvsleden
Östra Storgatan
Kullagatan
Norra kustvägen
Frostavallsvägen/Tjörnarpsvägen
Ystadvägen
Malmövägen, väster om Orup
Malmövägen/Tjörnarpsvägen

korsning med Gångvadsvägen
Mansdalavägen
Grand Prix vägen
Södra vägen
Harjagersvägen
Glumslövsvägen
Kyrkovägen

Dalbyvägen vid Sönnervång
Mossvägen
Yngve Östbergs väg
Storgatan
Malmövägen
Hörbyvägen
Landsvägen
Böketoftav.
Möllarpsvägen
Rönneb.v. & Onsjöv.
Lugguddev.
Storgatan och Karlsgatan
Malmövägen
Malmövägen
Lundavägen (söder)
Lundavägen (Sjödiken)
Gladanleden
Svampakorset
Smyge strandväg
Vid simremarken
Östra fädriften
Åstorpsvägen
Trafikplats Nyvång
Trafikplats Grytevad
Klippanvägen
Kungsgårdsleden
(norra)
Kristianstadvägen

Prioritering Sida
A
10
C
11
A
12
A
13
A
14
B
15
A
16
B
17
B
18
C
19
B
20
C
21
C
22
B
23
C
24
C
25
A
26
C
27
A
28
C
29
C
30
B
31
A
32
C
33
C
34
B
35
B
36
C
37
B
38
B
39
C
40
B
41
B
42
C
43
B
44
B
45
A
46
B
47
C
48
C
49
C
50
A
51
C
52
B
53
B
54
B
55
A
56
C
57
B
58
B
59
C
60
C
61
B
62
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Beskrivning av studerade barriärer
I denna del beskrivs de studerade vägsträckorna utifrån den information om bland annat ÅDT,
trafiksäkerhetsklass, antal skolbarn, cykelpendlare mm som tagits fram om dem. Beskrivningen av
vägsträckorna innehåller en tabell med information samt en beskrivning av vägens betydelse i orten,
kvalitén på infrastrukturen för gående respektive cyklister, samt en prioritering (A-C där A har högst
prioritet) med en motivering. Principen för prioritering utgår från; ju viktigare väg och ju större brist,
desto högre prioritet.
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Väg 109 Böketoftav.

1 : 45 000

Bjuv och Billesholm, 10600 invånare
Bjuvs kommun

(meter)

1 775

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
130

Hastighet
(km/h)

70 - 70
Cykelpendlare
10 - 60

Trafik (ÅDT)

2100 - 2800
Elevers skolväg
-

Beskrivning
Vägen har landsvägskaraktär med majoriteten av bostäderna har sin utfart till vägen. Ridhus
finns längs vägen. Inga skolor finns i närheten av vägen. Kollektivtrafik i form av busshållplatser finns.
Gående
Infrastruktur för gående saknas. På vissa sträckor finns viss yta mellan vägrenen och tomtgräns.

Cyklister
Infrastruktur för cykel saknas helt. Vägrenen är för smal för att cykla i.

Prioriteringsklass och motivering

A

Vägen är mycket viktigt för boende intill den eftersom parallellt vägnät saknas. Potential
för cykelpendling finns. Bristerna är stora både för gående och cyklister och vägens skyltade hastighet är hög.

Bild © Google
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Längd

Objekt-ID: 43
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Väg 109 Kungsgårdsvägen

1 : 45 000

Bjuv och Billesholm, 10600 invånare
Bjuvs kommun

(meter)

1 600

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
20

Hastighet
(km/h)

50 - 70
Cykelpendlare
10 - 85

Trafik (ÅDT)

2800 - 6600
Elevers skolväg
30 - 75

Beskrivning
Vägen är huvudled i Billesholm och har genomfartsledskaraktär. Ingen kollektivtrafik finns
längs med vägen. Elever och pendlare finns i vägens närhet, framförallt korsande rörelser förekommer. Ortens skola och simhall ligger ca 700 m norr om vägen. Inga uppenbara fritidsaktiviteter finns i vägens närhet.
Gående
Mellan Storgatan och Billesholmsvägen finns GC-bana på vägens norra sida. På resten av
sträckan finns endast smal vägren. Parallella och planskilt korsande GC-banor säkerställer
tillgängligheten, men kan innebära omvägar.
Cyklister
Mellan Storgatan och Billesholmsvägen finns GC-bana på vägens norra sida. På resten av
sträckan finns endast smal vägren. Parallella och planskilt korsande GC-banor säkerställer
tillgängligheten, men kan innebära omvägar.
Prioriteringsklass och motivering

C

Vägen har liten betydelse för gående och cyklister i orten tack vare de separata CG-banorna som tillgodoser tillgängligheten, dock med risk för omvägar. Bristerna på själva vägen
är stora för både gående och cyklister.

Bild © Google
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Kreera, OpenStreetMap by Esri

Längd

Objekt-ID: 15
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Väg 1743 Hundstedtsv

1 : 1 5 000

Båstad, 5000 invånare
Båstads kommun

(meter)

550

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
30

Hastighet
(km/h)

40 - 50
Cykelpendlare
10 - 95

Trafik (ÅDT)

3100 - 3500
Elevers skolväg
10 - 50

Beskrivning
Vägen ligger i Båstad centrum och kopplar ihop ortens huvudgata med Ängelholmsvägen.
Skola, huvud-busstation och fritidsaktiviteter i form av skatepark, idrottsplats och fotbollsplan
ligger i direkt anslutning till vägen. Elever och pendlare förekommer längs med och som korsande rörelser.
Gående
Trottoar finns på ena eller båda sidor av vägen på ungefär hälften av sträckan. På övriga
sträckor saknas infrastruktur för gående. Parallella och planskilt korsande GC-banor finns i
viss utsträckning.
Cyklister
Infrastruktur för cyklister saknas. Parallella och planskilt korsande GC-banor finns i viss utsträckning.

Prioriteringsklass och motivering

A

Vägen är viktig på grund av dess centrala läge och målpunkterna i anslutning till den.
Bristerna är stora för både gående och cyklister.

Bild © Google

12

Kreera, OpenStreetMap by Esri

Längd

Objekt-ID: 48
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Väg 115 Köpmansv. / Hallandsv.

1 : 75 000

Båstad, 5000 invånare
Båstads kommun

(meter)

4 375

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
590

Hastighet
(km/h)

40 - 70

Trafik (ÅDT)

3500 - 11600

CykelElevers skolväg
pendlare
10 - 175
10 - 70

Beskrivning
Vägen är ortens huvudgata och ett av huvudstråken för kollektivtrafik. Två skolor finns i
vägens närhet. Fritidsaktiviteter i form av sporthall, idrottsplats, skatepark, fotbollsplaner och
tennisonplaner finns i vägens närhet (inom ca 300 meter). Elever och pendlare finns både längs
med sträckan och som korsande rörelser.
Gående
Merparten av vägsträckan har trottoar med smalt cykelfält på båda sidor av vägen. På västra
delen av sträckan mellan Hagalundsgatan och Volvovägen finns endast trottoar på båda sidan
av vägen. Väster om Volvovägen finns endast smal trottoar på vägens södra sida.
Cyklister
Merparten av vägsträckan har trottoar med smalt cykelfält på båda sidor av vägen. På sträckan
väster om Hagalundsgatan hänvisas cyklister till vägbanan som inte har något cykelfält eller
parallella vägar.
Prioriteringsklass och motivering

A

Vägen är mycket viktig för boende på orten och intill vägen. Kvalitén för gående och
cyklister är ojämn, och för gående relativt små. Bristerna för cyklister är medel till stora.
På sträckor med stora brister finns parallella lokalvägar - hur möjligheterna att cykla på
dessa är har inte undersökts.

Bild © Google
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Längd

Objekt-ID: 53
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Väg 1730 Ängelholmsv

1 : 75 000

Båstad, 5000 invånare
Båstads kommun

(meter)

2 825

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
200

Hastighet
(km/h)

40 - 70
Cykelpendlare
10 - 95

Trafik (ÅDT)

3100 - 4000
Elevers skolväg
15 - 30

Beskrivning
Vägen är en av de större vägarna i orten men är ej huvudgata. Vägen har stor betydelse för boende väster om denna eftersom få parallella vägar finns. Vägen är ett av stråken för kollektivtrafik i orten. En gymnasieskola och fritisaktiviteter i form av fotbollsplan finns i vägens närhet.
Elever och pendlare finns både längs med vägen och som korsande rörelser.
Gående
GC-bana längs med vägens östra sida söder om Axeltorpsvägen. Mellan Axelstorpsvägen och
Äppeldalsvägen saknas infrastruktur för gående intill vägen, parallell GC-bana finns inne i
orten. Från Utvägen och norrut finns trottoarer på båda sidor av vägen, oftasts smala. Tre övergångsställen finns på sträckan.
Cyklister
GC-bana längs med vägens östra sida på vägsträckan söder om Axeltorpsvägen. Norr om Axeltorpsvägen saknas infrastruktur för cyklister intill vägen. Parallell GC-bana finns inne i orten
på vägens östra sida. Tre övergångsställen finns på sträckan. Inga ordnade passager för cyklister
finns.
Prioriteringsklass och motivering

A

Vägen har relativt stor betydelse i orten, speciellt för boende väster om vägen. Bristerna
för gående är små längs med vägen men de ordnade passager är mycket få. För cyklister är
bristerna medelstora, med tanke på den parallella GC-banan som finns öster om vägen.

Bild © Google
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Kreera, OpenStreetMap by Esri

Längd

Objekt-ID: 46
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Väg 1248 Bjuvsleden

1 : 45 000

Mörarp, 1900 invånare
Helsingborgs kommun
(meter)

1 500

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
190

Hastighet
(km/h)

40 - 60
Cykelpendlare
10 - 55

Trafik (ÅDT)

4200 - 4400
Elevers skolväg
85 - 85

Beskrivning
Vägen är ortens huvudgata och fungerar som genomfartsled. En busshållplats finns på sträckan.
Ortens två skolor ligger i närheten av vägen och elever förekommer som korsande rörelser vid
Mörshögsvägen. Pendlare förekommer. Inga uppenbara fritidsaktiviteter.
Gående
Söder om Mörshögsvägen finns GC-bana på ena eller båda sidor av vägen. Mellan Mörshögsvägen och Gruvgatan finns trottoar på vägens västra sida där bostäderna har sina utfarter.
Norr om Gruvgatan saknas infrastruktur för gående. Två övergångsställen och en planskild
passage för GC finns på sträckan.
Cyklister
Söder om Mörshögsvägen finns GC-bana på ena eller båda sidor av vägen. Norr om Mörshögsvägen hänvisas cyklister till parallellt mer gångvänligt vägnät och GC-banor. En planskild
passage för GC-finns på sträckan.
Prioriteringsklass och motivering

B

Bristerna är medelstora, framförallt på vägstäckans norra del. Vägen betydelse bedöms
också som medelstor. Antalet passager är något få i förhållande till sträckans längd.
GC-bana längs med hela sträckan hade förbättrat för gående och cyklister. Norr om tätorten vid bristens avslut planeras GC-väg Bjuv-Mörarp inom cykelvägsplanen 2021-2023.
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Väg 1959 Östra Storgatan

1 : 45 000

Hästveda, 1600 invånare
Hässleholms kommun
(meter)

2 150

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
260

Hastighet
(km/h)

50 - 70
Cykelpendlare
10 - 35

Trafik (ÅDT)

2600 - 2900
Elevers skolväg
20 - 35

Beskrivning
Vägen är en av flera större gator i orten och huvudled för busstrafiken med tre hållplatser på
sträckan. Ortens skola ligger ca 200 meter öster om vägen. Elever och pendlare finns i vägens
närhet, både som längsgående och korsande rörelser.
Gående
Söder om viaduktgatan saknas infrastruktur för gående. Norr om viaduktgatan finns trottoar
på båda sidor av vägen. På ett antal ställen är trottoaren smal. Fyra övergångsställen finns på
sträckan.
Cyklister
Cyklister hänvisas till vägren mellan trottoar och körfält. Inga ordnade passager för cyklister
finns.

Prioriteringsklass och motivering

A

Vägen bedöms ha relativt stor betydelse för gående och cyklister i orten. Bristerna för
gående är små för längsgående rörelser. Kan finnas behov av fler övergångsställen. För
cyklister är bristerna stora.
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Väg 111 Kullagatan

1 : 75 000

Höganäs, 14100 invånare
Höganäs kommun
Trafiksäkerhetsklass
11 450
3

Hastighet

Närboende

CykelElevers skolväg
pendlare
10 - 345
10 - 70

(meter)

1200

(km/h)

50 - 100

Trafik (ÅDT)

3600 - 11700

Beskrivning
Lång vägsträcka med genomfartsledskaraktär. Ett antal skolor och fritidaktiviteter finns i närheten av vägen. Vägen är ett av huvudstråken för kollektivtrafik med flera busshållplatser längs
sträckan. Elever och pendlare förekommer.
Gående
På sträckan genom Lerberget och Höganäs söder om Storgatan hänvisas gående till parallella
GC-vänlig vägar. Norr om Kullagatan finns GC-bana på ena eller båda sidor av vägen på majoriteten av sträckan. Mellan Norra Höganäs och Tjörröd finns bostäder med sin enda utfart mot
vägen som saknar trottoar mellan fastighet och vägen. Få ordnade passager.
Cyklister
Som för gående.

Prioriteringsklass och motivering

B

Vägen bedöms ha medelstor till stor betydelse i orten. Generellt god standard för gående
och cyklister men brister, både mindre och större, finns på kortare sträckor. Antalet ordnade passager bedöms som något få. Den långa sträckan med varierande förhållanden intill
och kring vägen gör den svårbedömd.
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Väg 1451 Norra kustvägen

1 : 45 000

Jonstorp, 1900 invånare
Höganäs kommun
(meter)

1 375

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
50

Hastighet
(km/h)

70 - 80
Cykelpendlare
15 - 20

Trafik (ÅDT)

2000 - 3000
Elevers skolväg
-

Beskrivning
Vägen har landsvägskaraktär och ett antal bostäder som har sin enda utfart mot vägen. Vägen
är huvudstråk för kollektivtrafik för den aktuella delen av orten. Pendlare rör sig i vägens närhet. En mer gång- och cykelvänlig parallellväg finns, denna väg är del av Skåneleden.
Gående
Infrastruktur för gående saknas förutom vid några av busshållplatserna där en bred vägren
finns. I övrigt har vägen en mycket smal vägren. Inga ordnade passager finns.

Cyklister
Infrastruktur för cyklister saknas. Vägen har endast en mycket smal vägren. Inga ordnande
passager finns.

Prioriteringsklass och motivering

B

Vägen bedöms ha meldehög betydelse för gående och cyklister. Parallellvägen tillgodoser
tillgängligheten, förutom för de bostäder som har in enda utfart mot vägen. Bristerna vid
några av busshållplatserna är stora.
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Väg 13 Frostavallsv./Tjörnarpsv.

1 : 1 5 000

Höör, 12200 invånare
Höörs kommun

(meter)

1 000

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
0

Hastighet
(km/h)

50 - 50
Cykelpendlare
35 - 70

Trafik (ÅDT)

3700 - 6200
Elevers skolväg
-

Beskrivning
Cirkulationsplats för väg 13 och väg 23 med inga närboende. Skola och fritidsaktiviteter i form
av fotbollsplan, skatepark och badhus i närheten.

Gående
Vägarna har vägren som varierar i bredd. Gående kan korsa Frostavallsvägen i plan. I övrigt
saknas infrastruktur för gående.

Cyklister
Vägarna har vägren som varierar i bredd. Cyklister kan korsa Frostavallsvägen i plan. I övrigt
saknas infrastruktur för cyklister.

Prioriteringsklass och motivering

C

Cirkulationsplatsen har inga närboende och bedöms ha liten betydelse för gående och
cyklister. Tillgängligheten till fritidsaktiviterna kring cirkulationsplatsen tillgodoses av
parallellt GC-banesystem. Att ta sig mellan Fogdaröd och Höör kan innebära omvägar då
ordnad passage av väg 23 öster om cirkulationsplatsen saknas.
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Väg 13 Ystadvägen

1 : 45 000

Ludvigsborg, 12200 invånare
Hörbys kommun
(meter)

1 350

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
30

Hastighet
(km/h)

90 - 90
Cykelpendlare
10 - 75

Trafik (ÅDT)

6100 - 6500
Elevers skolväg
-

Beskrivning
Vägen har landsvägskaraktär och ligger i utkanten av tätorten. En skola finns ca 500 meter väster om vägen. Sjöar för sportfiske finns öster om vägen. Pendlare förekommer i vägens närhet.

Gående
Utöver en smal till obefintlig vägren saknar vägen infrastruktur för gående.

Cyklister
Utöver en smal till obefintlig vägren saknar vägen infrastruktur för cyklister.

Prioriteringsklass och motivering

B

Vägen ligger i utkanten av, eller utanför, tätorten. Antalet pendlare är förhållandevis stort.
Bristerna för gående och cyklister är mycket stora. Möjlighet att ta sig till Höör bör ses
över samt möjlighet för ordnad passage. Utredning av omkringliggande vägnät krävs för
slutgiltig bedömning.
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Väg 23 Malmöv., vä. om Orup

1 : 75 000

Höör, 12200 invånare
Höörs kommun

(meter)

2 375

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
10

Hastighet
(km/h)

70 - 90
Cykelpendlare
10 - 15

Trafik (ÅDT)

4000 - 4600
Elevers skolväg
-

Beskrivning
2+1 väg med genomfartskaraktär i utkanten av orten. Pendlare förekommer längs med vägen
och som korsande rörelser. Inga skolor eller fritidsaktivieter i vägens närhet. Kollektivtrafik går
på parallell mindre väg.
Gående
Infrastruktur för gående saknas. Gående hänvisas till parallellt mindre trafikerat vägnät eller
parallell GC-bana.

Cyklister
Infrastruktur för cyklister saknas. Cyklister hänvisas till parallellt mindre trafikerat vägnät eller
parallell GC-bana.

Prioriteringsklass och motivering

C

Vägen bedöms ha liten betydelse för cyklister och gående tack vare parallell GC-bana och
vägnät. Bristerna för cyklister och gående är mycket stora, speciellt för korsande rörelser.
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Väg 23 Malmöv./Tjörnarpsv.

1 : 75 000

Höör, 12200 invånare
Höörs kommun

(meter)

3 525

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
190

Hastighet
(km/h)

50 - 70

Trafik (ÅDT)

5300 - 12300

CykelElevers skolväg
pendlare
10 - 125
10 - 60

Beskrivning
Vägen har genomfartsledskaraktär och ligger relativt centralt i orten. Tre skolor och flertalet
fridtidsaktiviteter finns i vägens närhet. Många elever och pendlare finns i vägens närhet.

Gående
Bred vägren och GC-bana väster om vägen på sträckan söder om korsningen med Skolgatan.
Mellan Skolgatan och väg 13 varierar vägrenens bredd från obefintlig till bred. Norr om väg 13
är vägrenen smal till medelbred, parallell GC-bana finns på en mindre del av sträckan. Ett antal
planskilda korsningar finns.
Cyklister
Bred vägren och GC-bana väster om vägen på sträckan söder om korsningen med Skolgatan.
Mellan Skolgatan och väg 13 varierar vägrenens bredd från obefintlig till bred. Norr om väg 13
är vägrenen smal till medelbred, parallell GC-bana finns på en mindre del av sträckan. Ett antal
planskilda korsningar finns.
Prioriteringsklass och motivering

C

Vägen bedöms ha relativt stor betydelse i orten. Bristerna för gående och cyklister är stora
direkt intill vägen på delar av sträckan. Parallella vägar som är mer gång- och cykelvänliga
finns dock i relativt stor utsträckning. Vissa delsträckor har små eller inga brister. Antalet
ordnade passager bedöms som något få.
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Väg 13 & 108

1 : 45 000

Ljungbyhed, 2000 invånare
Klippans kommun

(meter)

1 075

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
50

Hastighet
(km/h)

50 - 70
Cykelpendlare
15 - 20

Trafik (ÅDT)

2100 - 3500
Elevers skolväg
-

Beskrivning
Vägen har genomfartsledskaraktär. Ingen skola eller elever finns i närheten av vägen. Pendlare
förekommer. Skogsområden som troligen används till friluftsliv finns i närheten av vägen. En
busshållplats finns på sträckan.
Gående
De delar av vägen som ligger inne i tätorten har trottoar på båda sidor. Norr om Kollebergavägen finns GC-bana på vägens östra sida. Söder om Björntigen saknas infrastruktur för gående.
Ett övergångsställe finns på sträckan.
Cyklister
Norr om Kollebergavägen finns GC-bana på vägens östra sida. Söder om Kollebergavägen saknas infrastruktur för cyklister. Inga ordnade passager för cyklister finns.

Prioriteringsklass och motivering

B

Bristerna är relativt små för sträckan norr om Björnstigen. Bristerna vid busshållplatsen är
stora. Vägen har stor betydelse för boende intill den men troligen inte så stor betydelse för
resten av orten.
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Väg 13

1 : 1 5 000

Ljungbyhed, 2000 invånare
Klippans kommun

(meter)

200

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
10

Hastighet
(km/h)

50 - 80
Cykelpendlare
15 - 15

Trafik (ÅDT)

3700 - 3700
Elevers skolväg
-

Beskrivning
Vägen har genomfartsledskaraktär. Ingen skola eller elever finns i närheten av vägen. Pendlare
förekommer. En busshållplats finns på sträckan.

Gående
Infrastruktur för gående saknas längs med vägen. Parallell GC-bana finns öster om vägen.

Cyklister
Infrastruktur för cyklister saknas längs med vägen. Parallell GC-bana finns öster om vägen.

Prioriteringsklass och motivering

C

Kort sträcka med parallell GC-bana. Både brister och vägens betydelse bedöms som små.
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Väg E4 korsning med Gångvadsv.

1 : 1 5 000

Östra Ljungby, 1700 invånare
Klippans kommun

(meter)

475

Trafiksäkerhetsklass
4

Närboende
0

Hastighet
(km/h)

70 - 110
Cykelpendlare
0 - 0

Trafik (ÅDT)

10300 - 10500
Elevers skolväg
-

Beskrivning
E4 utgör ortens gräns, längs med Gångvadsvägen finns enstaka hushåll och i dess förlängning
byn Källnan. Gångvadsvägen har en smal viadukt under E4. Ortens fotbollsplaner ligger norr
om E4. För att nå kollektivtrafik måste boende längs Gångvadsvägen ta en omväg via Östra
Ljungbys huvudgata (Gamla vägen).
Gående
Gångtunneln är smal och mörk med ett otryggt intryck.

Cyklister
Cykling sker i blandtrafik längs Gångvadsvägen.

Prioriteringsklass och motivering

C

Endast fåtal boende berörs direkt av vägen, under 200 fordon per dygn på Gångvadsvägen.
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Väg 2000 Mansdalavägen

1 : 75 000

Kristianstad, 39800 invånare
Kristianstads kommun

(meter)

2 925

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
140

Hastighet
(km/h)

40 - 70
Cykelpendlare
25 - 40

Trafik (ÅDT)

3400 - 3400
Elevers skolväg
10 - 15

Beskrivning
Vägen har landsvägskaraktär och förbinder orten Ovesholm med Öllsjö. Busslinjer finns på
sträckan. En skola och elever finns i vägens närhet inne i Öllsjö. Badhus och idrottsplats finns
vid skolan. Pendlare finns längs med vägen.
Gående
Utanför Öllsjö saknas infrastruktur för gående. I Öllsjö finns trottoarer på båda sidor av vägen
och två övergångsställen. Separat GC-väg finns in till Kristianstad centrum men ej till Öllsjö
med fritidsaktiviteter och skola.
Cyklister
Infrastruktur för cykel saknas. Vägren är för smal för att cykla i. Separat GC-väg finns in till
Kristianstad centrum men ej till Öllsjö med fritidsaktiviteter och skola. Inga ordnade passager
för cyklister finns.
Prioriteringsklass och motivering

A

Bristerna är stora både för gående och cyklister och den potentiella användningen bedöms
som stor. Det kan dock argumenteras att vägsträckan väster om Öllsjö är utanför tätort.
Ingår i i cykelvägsplanen som Kristianstad-Ovesholm 2024-2026.
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Väg E22

1 : 75 000

Tollarp, 3300 invånare
Kristianstads kommun
(meter)

5 375

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
90

Hastighet
(km/h)

60 - 100
Cykelpendlare
10 - 40

Trafik (ÅDT)

6500 - 13000
Elevers skolväg
15 - 15

Beskrivning
I öster utgörs vägen av 2+1 väg och i väster är den tvåfilig med varierande bredd. En busslinje
trafikerar vägen. Vägen ligger i ortens södra utkant. En bit under 100 hushåll söder om vägen
avskärmas från resten av orten.
Gående
Ingen ordnad infrastruktur för längsgående gående. Sex nord-sydliga passager finns varav tre är
planskilda och tre i plan.

Cyklister
Som för gående.

Prioriteringsklass och motivering

C

De planskilda passagerna är välplacerade och bedöms täcka det behov som finns. Behovet av längsgående trafik av oskyddade trafikanter bedöms vara begränsat då alternativ
sträckning finns. Vägen utgör dock ändå en barriär mellan områdena norr respektive
söder om vägen.
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Väg 1144 Grand Prix vägen

1 : 75 000

Hofterup, 3500 invånare
Kävlinges kommun
(meter)

2 275

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
210

Hastighet
(km/h)

30 - 50
Cykelpendlare
10 - 75

Trafik (ÅDT)

3500 - 6600
Elevers skolväg
15 - 40

Beskrivning
Vägen ligger i ortens utkant men trots det finns många bostäder med enskild utfart. Kollektivtrafik längs med vägen och behov att gå längs intill för att nå busshållplatserna. En skola
i vägens närhet och elever från Håkelstorp måste ta betydande omväg om denna väg ej ska
användas. Vägen är mycket rak - på 50-sträckan är genomsnittshastigheten ca 55 km/h.
Gående
På nästan hela sträckan är gående förpassade till smal vägren och utanför vägen. Vid två av
fem busshållplatser finns övergångställen och korta sträckor av trottoar.

Cyklister
Infrastruktur för cyklister saknas.

Prioriteringsklass och motivering

A

Medelhögt nyttjande som tycks större bland barn. Bristerna för oskyddade trafikanter
bedöms som relativt höga. Ingår i cykelvägsplan 2018-2029 som objekt Hofterup-Häljarp
2021-2023.
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Väg 108 Södra vägen

1 : 1 5 000

Kävlinge, 9000 invånare
Kävlinges kommun
(meter)

625

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
10

Hastighet
(km/h)

70 - 70
Cykelpendlare
40 - 80

Trafik (ÅDT)

6700 - 9400
Elevers skolväg
20 - 85

Beskrivning
Vägen har genomfartsledskaraktär och saknar plankorsningar. Elever och pendlare finns som
korsande rörelser. En skola och idrottshall ligger ca 100 meter väster om vägen.

Gående
Vägsträckan saknar infrastruktur för gående. Två planskilda vägar med GC-bana som förbinder området öster om vägen med resten av Kävlinge finns på vägsträckan.

Cyklister
Vägsträckan saknar infrastruktur för cykel. Vägrenen är för smal för att cykla i. Två planskilda
vägar med GC-bana som förbinder området öster om vägen med resten av Kävlinge finns på
vägsträckan.
Prioriteringsklass och motivering

C

Bristerna för gående och cyklister på själva vägträckan är stora. De planskilda passagerna
tillgodoser tillgängligheten mellan Rinnebäck och resten av Kävlinge varför vägens betydelse för gående och cyklister bedöms som mycket låg. Söder om vägen finns objektet
Lackalänga-Rinnebäck 2020 i cykelvägplanen.
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Väg 104 & 108 Harjagersvägen

1 : 75 000

Kävlinge, 9000 invånare
Kävlinges kommun
(meter)

3 100

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
40

Hastighet
(km/h)

70 - 90
Cykelpendlare
10 - 65

Trafik (ÅDT)

2700 - 9600
Elevers skolväg
35 - 35

Beskrivning
Vägen har genomfartsledskaraktär och ligger i norra delen av orten. Elever och pendlare förekommer i vägens närhet både som längsgående och korsande rörelser. Fritidsaktiviteter i form
av idrottsplats och skogsområde finns i närheten av vägen, samt två skolor.
Gående
Infrastruktur för gående saknas längs med vägen. På vissa sträckor finns parallell GC-bana. Ett
antal planskilda passager med GC-möjligheter finns samt korsning i plan vid cirkulationsplatsen vid Västra långgatan.
Cyklister
Infrastruktur för cykel saknas längs med vägen. På vissa sträckor finns parallell GC-bana. Ett
antal planskilda passager med GC-möjligheter finns.

Prioriteringsklass och motivering

C

Bristerna för gående och cyklister på själva vägträckan är stora. Passagerna över vägen
tillgodoser tillgängligheten mellan delarna norr och söder om vägen. Vägen utgör en barriär men antalet passager bedöms tillgodose behovet för gående och cyklister.
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Väg 1350 Glumslövsvägen

1 : 45 000

Glumslöv, 2000 invånare
Landskronas kommun

(meter)

1 775

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
190

Hastighet
(km/h)

40 - 50
Cykelpendlare
10 - 40

Trafik (ÅDT)

3700 - 5300
Elevers skolväg
10 - 90

Beskrivning
Vägen är huvudled i orten och har genomfartskaraktär. En skola finns i direkt anslutning till
vägen. Fritidsaktiviteter i form av sporthall och fotbollsplan finns ca 300 meter väster om vägen. Elever och pendlare rör sig både längs med vägen och som korsande rörelser. En busshållplats finns längs med vägen.
Gående
Söder om Ålabodsvägen finns separat GC-bana på vägens östra sida. Mellan Ålabodsvägen och
Hövdingaleden saknas infrastruktur för gående, gående hänvisas till parallellt gatunät. Norr
om Hövdingaleden finns smala GC-banor på båda sidor av vägen. Två planskilda passager och
två ordnade passager i plan finns på sträckan.
Cyklister
Söder om Ålabodsvägen finns separat GC-bana på vägens östra sida. Mellan Ålabodsvägen och
Hövdingaleden saknas infrastruktur för cyklister. Norr om Hövdingaleden finns smala GC-banor på båda sidor av vägen. Två planskilda passager och två ordnade passager i plan finns på
sträckan.
Prioriteringsklass och motivering

B

Vägen har relativt liten betydelse för gående och cyklister i orten tack vare de separata
CG-banorna och parallella vägnätet som tillgodoser tillgängligheten. Vägens barriärverkan
innebär relativt stora omvägar. Bristerna är på delar är vägen stora för både gående och
cyklister. Ingår i Cykelvägsplan 2018-2029 som objekt Pålstorp-Glumslöv 2024-2026.
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Väg 798 Kyrkovägen

1 : 1 5 000

Genarp, 2900 invånare
Lunds kommun
(meter)

800

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
90

Hastighet
(km/h)

40 - 70
Cykelpendlare
10 - 20

Trafik (ÅDT)

3100 - 3100
Elevers skolväg
10 - 25

Beskrivning
Vägen är en viktig del i ortstrukturen men ej huvudgata. Vägen är en del av huvudstråket för
kollektivtrafiken i orten. Längs vägen finns flertalet bostäder, busshållplatser och ortens kyrka.
Det finns två skolor på orten; båda är relativt nära vägen men ej i direkt anslutning till den.
Inga uppenbara fritidsaktiviteter i vägens närhet.
Gående
Två övergångsställen på hela sträckan. I väster endast mycket smal vägren. Öster om kyrkan
finns trottoar på båda sidor av vägen fram till korsningen med Gödelövsvägen. Trottoaren är
smalare på södra sidan av vägen. På ett ca 150 meter långt avsnitt öster om kyrkan upphör
trottoaren på norra sidan av vägen, därefter återkommer den.
Cyklister
Infrastruktur för cyklister saknas. Vägrenen är för smal för att cykla i.

Prioriteringsklass och motivering

A

Vägen bedöms ha ett relativt stort nyttjande i orten. Kvaliten är bristande framförallt för
cyklister men även för gående då trottoar inte finns längs med hela sträckan och det finns
få trafiksäkrade passager.
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Väg E22

1 : 75 000

Lund, 87200 invånare
Lunds kommun
Trafiksäkerhetsklass
14 275
4

Hastighet

Närboende

CykelElevers skolväg
pendlare
10 - 810
105 - 115

(meter)

20

(km/h)

30 - 110

Trafik (ÅDT)

900 - 21300

Beskrivning
Motorvägen är en viktig del av det nationella vägnätet och har även stor betydelse för Lund.
Skolor, fritidsaktiviteter, elever och pendlare finns i vägens närhet.

Gående
Motorväg, gång- och cykeltrafik förbjuden. Parallellt GC-nät och passager med god kvalitet
finns. Passagerna innebär ibland omvägar.

Cyklister
Motorväg, gång- och cykeltrafik förbjuden. Parallellt GC-nät och passager med god kvalitet
finns. Passagerna innebär ibland omvägar.

Prioriteringsklass och motivering

C

Passagerna tillgodoser tillgängligheten mellan områden väster och öster om vägen.
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Väg E6.02

1 : 75 000

Lund, 87200 invånare
Lunds kommun
Trafiksäkerhetsklass
10 325
3

Hastighet

Närboende

Cykelpendlare
10 -

(meter)

120

(km/h)

50 - 90

Trafik (ÅDT)

500 - 13000
Elevers skolväg
10 - 70

Beskrivning
Motorvägen är en viktig del av det nationella vägnätet och har även stor betydelse för Lund.
Skolor, fritidsaktiviteter, elever och pendlare finns i vägens närhet.

Gående
Motorväg, gång- och cykeltrafik förbjuden. Parallellt GC-nät och passager med god kvalitet
finns. Passagerna innebär ibland omvägar.

Cyklister
Motorväg, gång- och cykeltrafik förbjuden. Parallellt GC-nät och passager med god kvalitet
finns. Passagerna innebär ibland omvägar.

Prioriteringsklass och motivering

C

Passagerna tillgodoser tillgängligheten mellan områden norr och söder om vägen.
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Väg 952 Dalbyv. vid Sönnervång

1 : 1 5 000

Södra Sandby, 6100 invånare
Lunds kommun

(meter)

925

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
40

Hastighet
(km/h)

70 - 70
Cykelpendlare
10 - 55

Trafik (ÅDT)

3800 - 3800
Elevers skolväg
-

Beskrivning
Sträckan som är identifierad som brist utgör primärt landsväg utanför tätort men sträckan förbi Sönnervång har boende längs vägen och mindre koncentraion av småhusbebyggelse öster om
vägen. Söder om orten finns Skrylle naturområde och Dalbyvägen är huvudstråk dit.
Gående
Längs vägen finns GC på västra sidan antingen i direkt anslutning eller parallelt inom bebyggelsen. Det finns inga ordnade passager. På östra sidan om vägen finns ingen infrastruktur för
gående.
Cyklister
Som för gående.

Prioriteringsklass och motivering

B

Vägen har en god GC infrastruktur i längsgående riktning men för boende öster om vägen
finns ingen ordnad passage eller infrastruktur. Omkring 20 invånare bedöms påverkade.
Bristen bedöms därför som relativt liten.
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Väg 21 Mossvägen

1 : 75 000

Perstorp, 5700 invånare
Perstorps kommun

(meter)

4 875

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
190

Hastighet
(km/h)

50 - 100

Trafik (ÅDT)

0 - 7500

CykelElevers skolväg
pendlare
10 - 165
20 - 20

Beskrivning
Vägen har genomfartsledskaraktär och löper längs med järnvägsspåret i södra delen av orten.
En gymnasieskola ligger i direkt anslutning till vägen. Ortens övriga skolor, fritidsaktiviteter
och majoriteten av bostäderna ligger norr om vägen och järnvägen. Elever och pendlare förekommer både som korsande och längsgående rörelser.
Gående
Vägen saknar infrastruktur för gående på sträckan väster om tågstationen. Gående hänvisas
till parallell väg. Öster om tågstationen finns GC-bana på ena eller båda sidorna av vägen. Två
övergångsställen finns på sträckan.
Cyklister
Väster om stationen finns cykelfält/breda vägrenar att cykla i. Öster om tågstationen finns
GC-bana på ena eller båda sidorna av vägen. Två ordnade passager för cykel finns på sträckan.

Prioriteringsklass och motivering

B

Bristerna är medelstora väster om tågstationen men mindre öster om tågstationen. Få
passager finns på sträckan, de som finns bedöms dock vara väl placerade. Fler passager på
sträckan och mer trafisksäkra lösningar väster om tågstationen där relativt många pendlare förekommer hade förbättrat sträckan.

Bild © Google

36

Kreera, OpenStreetMap by Esri

Längd

Objekt-ID: 1

Barriärer i vardagen | 19076 | 2020-04-22

Väg 9 Yngve Östbergs väg

1 : 1 5 000

Simrishamn, 6800 invånare
Simrishamns kommun
(meter)

375

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
130

Hastighet
(km/h)

40 - 40

Trafik (ÅDT)

6000 - 7000

CykelElevers skolväg
pendlare
30 - 190
10 - 60

Beskrivning
Gata i centrala Simrishamn, ej huvudgata. Två busshållplatser finns på sträckan. Elever och
pendlare förekommer i vägens närhet, både som korsande och längsgående rörelser. Inga uppenbara fritidsaktiviteter.
Gående
Trottoar finns på båda sidor på hela sträckan samt ett övergångsställe.

Cyklister
Infrastruktur för cykel saknas.

Prioriteringsklass och motivering

C

Inga brister för gående. Bristerna för cyklister är stora eftersom inget cykelfält eller liknande finns. Troligen använder cyklister andra vägar med mindre trafik eller cyklar i körfältet.
En studie av hela centrala orten krävs för att veta hur viktig vägen är för cyklister och var
i orten åtgärder för cyklister är bäst lämpade.
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Väg 9 Storgatan

1 : 1 5 000

Simrishamn, 6800 invånare
Simrishamns kommun
(meter)

300

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
60

Hastighet
(km/h)

30 - 40

Trafik (ÅDT)

7000 - 7000

CykelElevers skolväg
pendlare
50 - 190
60 - 60

Beskrivning
Del av ortens huvudgata. Elever och pendlare förekommer i vägens närhet, både som korsande
och längsgående rörelser. En av ortens skolor ligger ca 200 meter norr om vägen. Idrottshall
och idrottsplats finns i anslutning till vägen. Berörs av Pobjekt Simrishamn-Ö Tommarp i cykelvägsplanen (2024-2026).
Gående
Trottoar finns på båda sidor av vägen. Två övergångsställen finns.

Cyklister
Infrastruktur för cykel saknas.

Prioriteringsklass och motivering

B

Inga brister för gående. Bristerna för cyklister är stora eftersom inget cykelfält eller liknande finns, gatan är dock bred. Troligen använder cyklister andra vägar med mindre trafik
eller cyklar i körfältet. En studie av hela centrala orten krävs för att veta hur viktig vägen
är för cyklister och var i orten åtgärder för cyklister är bäst lämpade.
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Väg 11 Malmövägen

1 : 45 000

Sjöbo, 7900 invånare
Sjöbos kommun

(meter)

1 550

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
30

Hastighet
(km/h)

60 - 80
Cykelpendlare
10 - 25

Trafik (ÅDT)

5700 - 5800
Elevers skolväg
-

Beskrivning
Regional genomfartsled med mitträcke på delar av sträckan. Vägen fungerar som in/utfart ortens västra del. Busslinje trafikerar sträckan men ingen hållplats finns på vägsträckan. Pendlare
förekommer. Golfklubb finns norr om vägen. Skogsområden som kan användas till friluftsliv
på båda sidor av vägen.
Gående
Infrastruktur för gående saknas. Parallell GC-bana norr om vägen finns.

Cyklister
Infrastruktur för cyklister saknas. Parallell GC-bana norr om vägen finns.

Prioriteringsklass och motivering

B

Vägen är i sin utformning inte lämplig för oskyddade trafikanter. Boende norr respektive
söder om vägen använder parallella vägar och korsar vägen öster om cirkulationsplatsen
lite närmre orten. Ytterligare eller bättre placerade planskilda passager hade förbättrat
tillgängligheten.
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Väg 13 Hörbyvägen

1 : 1 5 000

Sjöbo, 7900 invånare
Sjöbos kommun

(meter)

950

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
0

Hastighet
(km/h)

60 - 80
Cykelpendlare
15 - 30

Trafik (ÅDT)

3900 - 10100
Elevers skolväg
-

Beskrivning
Regional genomfartsled och cirkulationsplats vid tätortens utkant. Få fritidsaktiviteter i närområdet. Väster om vägen finns förutom boende två naturområden och en golfbana. I vägens
direkta närhet finns primärt verksamhetsområden.
Gående
Planskild GC väg finns under/genom cirkulationsplatsen i öst-västlig riktning. Ingen längsgående infrastruktur eller andra passager.

Cyklister
Som för gående.

Prioriteringsklass och motivering

C

Vägen är i sin utformning inte lämplig för oskyddade trafikanter. Kopplingen mellan
Bryntjärnsgatan m.fl. nordväst om cirkulationsplatsen till Sjöbo Sommarby och Sjöbogården innebär betydande omväg. Få oskyddade trafikanter bedöms påverkade.
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Väg 101 Landsvägen

1 : 1 5 000

Skivarp, 1300 invånare
Skurups kommun

(meter)

975

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
120

Hastighet
(km/h)

40 - 80
Cykelpendlare
10 - 20

Trafik (ÅDT)

3900 - 3900
Elevers skolväg
10 - 25

Beskrivning
Huvudgata i orten med vissa butiker, kollektivtrafik och samhällsfunktioner längs vägen. Vägen
fortsätter med samma utformning men lägre ÅDT österut.

Gående
Trottoar finns på båda sidor om vägen men är mestadels relativt smal. Det bedöms finnas tillräckligt många övergångställen för underlaget.

Cyklister
Cyklister är hänvisade till en vägren med målad skiljelinje till biltrafiken. Vägrenen är dock
smal och närmast att betraktas som blandtrafik.

Prioriteringsklass och motivering

B

Bedöms viktig för oskyddade trafikanter både avseende korsande och längsgående rörelser, dock låg potential till cykelpendling och relativt få skolelever och få boende på orten.
Standarden för oskyddade trafikanter bedöms som medelgod. Vägrenen som cyklister
hänvisas till bedöms för smal för att ge ett faktiskt skydd.
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Väg 109 Böketoftav.

1 : 1 5 000

Kågeröd, 1400 invånare
Svalövs kommun
(meter)

725

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
80

Hastighet
(km/h)

50 - 70
Cykelpendlare
20 - 35

Trafik (ÅDT)

2400 - 3500
Elevers skolväg
10 - 40

Beskrivning
Vägen är ortens huvudgata. Skola och elever finns i vägens närhet. Pendlare finns längs med
vägen och som korsande rörelser. Inga uppenbara fritidsaktiviteter.

Gående
GC-bana med kantstöd finns på vägens västra sida på delar av sträckan. I ortcentrum finns
trottoar på båda sidor av vägen. Vid verksamheten norr om orten ser det ut som att vägen nyligen fått en ny sträckning. Det är på grund av detta osäkert hur infrastukturen för gående och
cyklister ser ut. Fyra övergångsställen finns på sträckan.
Cyklister
GC-bana med kantstöd finns på vägens västra sida på delar av sträckan. I ortcentrum finns
trottoar på båda sidor av vägen. Vid verksamheten norr om orten ser det ut som att vägen nyligen fått en ny sträckning. Det är på grund av detta osäkert hur infrastukturen för gående och
cyklister ser ut. Inga ordnade passager för cyklister finns.
Prioriteringsklass och motivering

B

Bristerna bedöms som relativt små. Vägen har realativt stor betydelse i orten med få
parallella vägar. GC-bana på hela sträckan och fler ordnade passager hade förbättrat för
gående och cyklister.
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Väg 106 Möllarpsvägen

1 : 1 5 000

Kågeröd, 1400 invånare
Svalövs kommun
(meter)

500

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
60

Hastighet
(km/h)

50 - 70
Cykelpendlare
0 - 0

Trafik (ÅDT)

2500 - 2600
Elevers skolväg
-

Beskrivning
Vägen är en av ortens större vägar. En busshållplats finns på sträckan. Inga (mindre än 10) elever eller pendlare rör sig i vägens närhet.

Gående
Trottoar på vägens västra sidan på vägsträckans norra del. Den södra delen av vägsträckan
saknar infrastruktur för gående. Busshållplatsen ligger på stäckan utan infrastruktur för gående.
Cyklister
Infrastruktur för cykel saknas. Vägrenen är för smal för att cykla i.

Prioriteringsklass och motivering

C

Brister förekommer framförallt på vägsträckans södra del som ligger i utkanten av orten
och bedöms ha relativt liten betydelse för gående och cyklister. Busshållplatsen som saknar
anslutning för gående och cyklister kan vara en stor brist, beroende på antalet på- och
avstigande på hållplatsen.
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Väg 1208 Rönneb.v. & Onsjöv.

1 : 45 000

Svalöv, 3600 invånare
Svalövs kommun

(meter)

1 700

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
90

Hastighet
(km/h)

40 - 50
Cykelpendlare
15 - 80

Trafik (ÅDT)

3200 - 3500
Elevers skolväg
10 - 75

Beskrivning
Vägen går genom orten i öst-västlig riktning. Delar av vägen utgör del av ortens centrala delar
med vissa centrumfunktioner dock ej ortens centrum. Vägen bedöms som central i orten med
många resande. Kollektivtrafikhållplatser, skola och fritidsaktiviteter finns i dess närhet.
Gående
Trottoar finns på båda sidorna vägen på merparten av sträckan. I yttredelarna av tätorten finns
en trottoar på norra sidan om vägen. I centrala delarna av orten finns flera övergångställ.

Cyklister
Infrastruktur saknas generellt. Centralt i orten finns cykelpassager för korsande trafik men ej
ordnad infrastruktur för längsgående färd.

Prioriteringsklass och motivering

B

Många boende på orten bedöms passera vägen och antalet potentiella användare är högt.
Infrastrukturen för gående bedöms som god men vägen har betydande brister för cyklister.
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Väg 106 Lugguddev.

1 : 45 000

Svalöv, 3600 invånare
Svalövs kommun

(meter)

1 925

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
330

Hastighet
(km/h)

40 - 70

Trafik (ÅDT)

3000 - 4100

CykelElevers skolväg
pendlare
15 - 100
15 - 130

Beskrivning
Vägen korsar orten i nord-sydlig riktning centralt i orten. Längs vägen finns vissa butiker och
centrumverksamheter men ej centrums kärna. En skola finns i vägens närhet men särskilt i norr
förväntas elever behöva korsa vägen för att nå sin skola. Många barn korsar troligen vägen för
att ta sig mellan hem och fritidsaktivitet.
Gående
Längst i norr och söder finns parallell GC väg. Längs merparten av sträckan finns trottoar men
särskilt centralt i orten bedöms dessa vara relativt smala.

Cyklister
Längs med vägsträckan och ortens yttre områden finns parallell GC-bana men mer centralt
saknas infrastruktur för cyklister.

Prioriteringsklass och motivering

B

Många närboende och boende på orten bedöms nyttja vägen, antalet potentiella användare är högt. Gående bedöms ha en god men inte fullgod infrastruktur medan infrastrukturen för cyklister bedöms ha vissa brister.

Bild © Google

45

Kreera, OpenStreetMap by Esri

Längd

Objekt-ID: 52

Barriärer i vardagen | 19076 | 2020-04-22

Väg 1190 Storg. och Karlsg.

1 : 45 000

Teckomatorp, 1700 invånare

Svalövs kommun

(meter)

1 250

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
320

Hastighet
(km/h)

40 - 50
Cykelpendlare
10 - 90

Trafik (ÅDT)

2700 - 3200
Elevers skolväg
15 - 25

Beskrivning
Karlsgatan är ortens huvudgata, den ansluter också direkt till väg 17. Norr om järnvägskorsningen har den mindre central betydelse. För att nå Teckomatorp station och busscentral måste
nästan samtliga gå längs Karlsgatan. Storgatan utgör viktigt stråk för biltrafik genom orten och
är strukturbildande men ej huvudstråk för oskyddade trafikanter.
Gående
Längs Karlsgatan finns trottoar på båda sidor vägen och tre övergångställen. Längs Storgatan finns GC väg antingen i anslutning till vägen eller parallellt med vägen på en majoritet av
sträckan. Två ordnade passager finns på Storgatan.
Cyklister
Längs Karlsgatan finns GC väg enligt ovan. Längs Storgatan saknas infrastruktur för cykel och
cyklister hänvisas till blandtrafik.

Prioriteringsklass och motivering

A

Vägen bedöms mycket viktig för oskyddade trafikanter både med hänsyn till beräknat
antal pendlare och elevers skolväg men även med hänsyn till närboende, ortens befolkning
och vägens funktion i systemtet. Bristen för gående bedöms som låg, ytterligare ordnade
passager vore önskvärt men för cyklister bedöms bristen som stor.
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Väg 841 Malmövägen

1 : 45 000

Bara, 3400 invånare
Svedalas kommun
(meter)

1 775

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
120

Hastighet
(km/h)

40 - 60
Cykelpendlare
15 - 15

Trafik (ÅDT)

3400 - 7200
Elevers skolväg
10 - 20

Beskrivning
Vägen avgränsar orten i söder med ett fåtal bostäder och rekreationsområdet Bokskogen söder
om vägen. Vägen är ett av huvudstråken för kollektvtrafik i orten. Vägen har ”genomfartsledskaraktär”. Längs med vägen finns bostäder, busshållplatser. Två skolor finns på orten, båda ca
300 meter från vägen.
Gående
På sträckan mellan Möllebergavägen och Toruspsvägen finns en separat gång- och cykelbana
på norra sidan av vägen. Vid busshållplaten Spångholmen finns gångbana som ansluter till
GC-bana i orten. Två ordnade passager finns, en vid Torupsvägen och en vid busshållplatsen.
Möjlighet att gå parallellt med vägen inne i Bara finns.
Cyklister
Infrastruktur för cyklister saknas helt, förutom på sträckan mellan Möllebergavägen och
Torupsvägen där separat gång- och cykelbana finns på norra sidan av vägen. Två ordnade passager finns, en vid Torupsvägen och en vid busshållplatsen Spångholmen. Möjlighet att cykla på
cykelbanor parallellt med vägen inne i Bara finns.
Prioriteringsklass och motivering

B

Vägen bedöms ha liten betydelse för cyklister och gående eftersom den ligger i utkanten av
orten och möjligheter att gå och cykla parallellt med vägen finns. Bristerna i framkomlighet längs med vägen är stora. Eventuellt finns behov av ytterligare en passage vid Elnatorpsvägen och bättre möjligheter för gående och cyklister väster om Värbyvägen.
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Väg 841 Malmövägen

1 : 45 000

Klågerup, 1900 invånare
Svedalas kommun

(meter)

1 700

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
90

Hastighet
(km/h)

60 - 70
Cykelpendlare
10 - 30

Trafik (ÅDT)

2700 - 2700
Elevers skolväg
-

Beskrivning
Vägen har landsvägskaraktär väster om Vårdalvägen och fungerar som genomfartsled/huvudgata öster om Vårdalavägen. Merparten av orten ligger söder om vägen. Idrottsplats, förskola och
ålderdomshem samt en del bostäder ligger norr om vägen. Pendlare förekomer i vägens närhet.
Gående
Öster om Vårdalavägen finns GC-bana på norra sidan av vägen. Trottoar finns på södra sidan
på kort sträcka. Två övergångsställen finns på sträckan. Väster om Vårdalavägen saknas infrastruktur för gående.
Cyklister
Öster om Vårdalavägen GC-bana på norra sidan av vägen. Två övergångsställen finns på
sträckan. Väster om Vårdalavägen saknas infrastruktur för cyklister, som hänvisas till parellella
vägar.
Prioriteringsklass och motivering

C

Vägen bedöms som viktig i orten öster om Vårdalavägen där bebyggelse finns på båda
sidor av vägen. Bristerna för gång- och cykel är små i öster och stora i väster. Antalet passager bedöms vara i underkant.
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Väg 108 Lundav. (söder)

1 : 45 000

Svedala och Sjödiken, 11800 invånare
Svedalas kommun

(meter)

1 525

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
120

Hastighet
(km/h)

60 - 80
Cykelpendlare
10 - 95

Trafik (ÅDT)

3200 - 10100
Elevers skolväg
40 - 40

Beskrivning
Väglandskapet upplevs som (relativt) storskalig infrastruktur. Vägen går genom orten men ej i
centrum. Den har primärt karaktären av genomfartsväg men är givetvis också viktig koppling
mellan lokalt och regionalt vägnät. En busshållplats finns på sträckan. Längs vägen finns fotbollsplaner, sporthall och skola.
Gående
Gående är hänvisade till lokal väg och GC-vägnät för både längsgående och korsande rörelser.
Ett övergångställe och en planskild GC-bana förekommer.

Cyklister
Som för gående dock endast en ordnad passage (planskild).

Prioriteringsklass och motivering

C

Stadsplaneideal har skapat en trafikseparering som gör att vägen inte är vital för oskyddade trafikanter i orten. Antalet passager är dock relativt lågt och vägen bedöms därför
fortsatt utgöra barriär. Ingår i ÅVS 108 Trelleborg - Staffanstorp.
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Väg 108 Lundav. (Sjödiken)

1 : 1 5 000

Svedala och Sjödiken, 11800 invånare
Svedalas kommun

(meter)

925

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
10

Hastighet
(km/h)

80 - 80
Cykelpendlare
10 - 15

Trafik (ÅDT)

6600 - 6600
Elevers skolväg
-

Beskrivning
Vägen har landsvägskaraktär. Längs vägen finns enstaka bostäder. Ingen kollektivtrafik eller
identifierade fritidsaktiviteter på vägsträckan.

Gående
Ingen infrastruktur för gående. En mindre korsande väg med relativt ordnad passage som bedöms ha viss koncentration av GC-trafikanter förekommer.

Cyklister
Som för gående.

Prioriteringsklass och motivering

C

Få närboende och därmed bedöms det vara få oskyddade trafikanter. GC-trafikanter på
väg in till Svedala har alternativ färdväg genom Sjödiken.
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Väg 11 Gladanleden

1 : 1 5 000

Tomelilla, 6400 invånare
Tomelillas kommun
(meter)

200

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
0

Hastighet
(km/h)

50 - 70
Cykelpendlare
10 - 30

Trafik (ÅDT)

5900 - 5900
Elevers skolväg
-

Beskrivning
Kort sträcka av väg 11 som saknar ordentlig GC väg men har bred väggren.

Gående
Vägrenen är bred med utrymme att gå. Målad markering avskiljer biltrafiken från gångbana
med cirka en halv meters utmålad skiljeremsa.

Cyklister
Samma som gående.

Prioriteringsklass och motivering

A

Mycket kort sträcka som bedöms enkel att förbättra med GCM stöd. Varken bristen eller
nyttjandet är i sig självt stort nog för att sträckan skall prioriteras högt men åtgärden
bedöms mycket enkel.
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Väg 11 Svampakorset

1 : 1 5 000

Tomelilla, 6400 invånare
Tomelillas kommun
(meter)

500

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
0

Hastighet
(km/h)

70 - 90
Cykelpendlare
15 - 15

Trafik (ÅDT)

2700 - 5600
Elevers skolväg
-

Beskrivning
Vägen övergår till landsvägskaraktär med ökad upplevd bredd och hastighet. Väg 11 är annars
en förhållanedvis tätt och vältrafikerad väg som går genom tätorten. Vid svampakorset finns
busshållplats för Skåneexpressen. Vägplan med GC väg planeras för sträckan Svampakorset-Ramsåsa, dock ej koppling till boende norr om vägen. Nära motorsport och Tosselilla.
Gående
Ingen ordnad infrastruktur för gående längs den aktuella sträckan av väg 11. Gående är hänvisade till parkering och angöringsytor i anslutning till verksamheter söder om vägen. Vägplan
är i samrådshandlingsskede med GC väg söder om väg 11. För boende norr om väg 11 saknas
idag ordnad passage och det är oklart om sådan planeras i vägplanen.
Cyklister
Situationen för cyklister är likvärdig med den för gående, infrastruktur saknas idag från
Svampakorset och västerut (statlig väg).

Prioriteringsklass och motivering

C

Få närboende (ca 20 st norr om vägen) men vissa målpunkter i området. Målpunkterna
går dock att till största del nå via parkeringsytor. Sträckan är mycekt kort och antalet
användare bedöms som lågt i närområdet. Planerade åtgärder skulle kunna kompletteras
med ordnad passage.
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Väg 9 Smyge strandväg

1 : 45 000

Smygehamn, 1300 invånare
Trelleborgs kommun
(meter)

1 525

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
210

Hastighet
(km/h)

40 - 40
Cykelpendlare
10 - 25

Trafik (ÅDT)

3900 - 5000
Elevers skolväg
-

Beskrivning
Huvudgata i orten med tät bebyggelse och entrér mot vägen. Flera butiker och fritidsaktiviteter
längs med vägen inklusive tillgång till stranden. Buss trafikerar vägen. Delsträcka på Sydkustleden.
Gående
På merparten av sträckan finns ett stråk på västra sidan om vägen bestående av en gångbana som ofta avskiljs från vägen med en smal skiljeremsa som är upphöjd jämfört med vägen.
Skiljeremsan varierar från 20 cm till 100 cm och bitvis ersätts den av kantsten. På två kortare
sträckor hänvisas gående istället till en vägren på östra sidan om vägen.
Cyklister
Gångbanan som nämns ovan, på västra sidan om vägen, utgör även dubbelriktad cykelväg.
Den bedöms dock vara väl smal för att hantera samtliga oskyddade trafikanter i båda riktningarna och det är troligt att konflikter uppstår mellan gående och cyklister - särskilt i högsäsong.
Prioriteringsklass och motivering

B

Inga elevers skolväg har identifierats på orten. Potentialstudien identifierarfå cykelpendlare. Vägen bedöms dock central i orten och antalet oskyddade trafikanter bedöms relativt
stort. Vägen saknar inte infrastruktur för oskyddade trafikanter men det är tveksamt om
den är tillräcklig och den täcker inte samtliga behov. Svårbedömd.
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Väg 9 Vid Simremarken

1 : 75 000

Trelleborg, 28300 invånare
Trelleborgs kommun
(meter)

2 825

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
220

Hastighet
(km/h)

70 - 70
Cykelpendlare
10 - 20

Trafik (ÅDT)

4800 - 6100
Elevers skolväg
-

Beskrivning
Bebyggelsen sträcker sig längs med kusten företrädesvis mellan väg 9 och havet. Längs med
vägen varierar det om tomterna vänder sig mog väg 9 eller ej. Kollektivtrafik trafikerar väg 9
med flertalet busshållplatser inom sträckan. Stranden bedöms vara det huvudsakliga fritidsmålet men även idrottsplats och hundförening finns.
Gående
Parallellt med väg 9, en småhuslänga in, finns en GC väg som delvis sker i blandtrafik med
trafik till villatomterna. Från Taxvägen och österut går GC vägen intill väg 9. Väster om detta
finns inga ordnade förutsättningar för gående eller cyklister. Vägrenens bred varierar med den
närmsta bebyggelsen. Busshållplatserna har varierande kvalité. (forts)
Cyklister
(forts) Förhållandena för cyklister är liktydliga med de för gående. Boende norr om vägen,
framförallt vid Sjödal har inga ordnade passager till GC söder om väg 9.

Prioriteringsklass och motivering

B

Ordnade passager vid Simrisdalsvägen skulle kraftigt förbättra situationen för boende
norr om väg 9. Utöver detta bedöms bristen som låg på grund av närliggande GC väg.
Antalet oskyddade trafikanter bedöms som begränsat men högre vid busshållplatserna.
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Väg 585 Östra fädriften

1 : 1 5 000

Höllviken och Ljunghusen, 14900 invånare

Vellinges kommun

(meter)

275

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
30

Hastighet
(km/h)

50 - 50
Cykelpendlare
10 - 25

Trafik (ÅDT)

2600 - 2600
Elevers skolväg
-

Beskrivning
Kort sträcka i utkanten av orten. Inga elever eller skolor i närheten av vägen. Badstrand ca 700
meter bort. Pendlare finns i vägens närhet.

Gående
Infrastruktur för gående saknas.

Cyklister
Infrastruktur för cyklister saknas. Vägren för smal för att cykla i.

Prioriteringsklass och motivering

B

Vägen bedöms ha viss betydelse för gående och cyklister, främst på grund av potentiella
pendlare och närheten till badstranden. Alternativa vägar finns i relativt stor utsträckning.
Bristerna är för både gående och cyklister är mycket stora.
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Väg 1757 Åstorpsvägen

1 : 45 000

Hyllinge, 2200 invånare
Åstorps kommun
(meter)

1 750

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
210

Hastighet
(km/h)

50 - 50
Cykelpendlare
10 - 65

Trafik (ÅDT)

3600 - 8200
Elevers skolväg
15 - 15

Beskrivning
Vägen är ortens huvudgata och huvudstråk för kollektivtrafik. Merparten av ortens boende
och service finns norr om vägen. Elever och pendlare finns i vägens närhet, elever främst som
korsande rörelser. Ortens skola och idrottsplats finns ca 500 meter norr om vägen.
Gående
Parallell GC-bana finns på större delen av sträckan på vägens norra sida, på vissa sträckor
direkt intill vägen och på vissa inne i orten. Två övergångsställen finns på sträckan.

Cyklister
Parallell GC-bana finns på större delen av sträckan på vägens norra sida. På vissa sträckor
direkt intill vägen och på vissa inne i orten. Inga ordnade passager för cyklister finns. Vägen
M1385 skall anläggas med GC-väg (Bjuv-Hyllinge 2024-2026 i cykelvägplan), korsningarna
kan möjligen förbättras inom ramen för det projektet.
Prioriteringsklass och motivering

A

Vägen bedöms ha medelstor betydelse för gående och cyklister i orten. I östra delen av orten är vägens brister störst och här finns också merparten av bostäderna som ligger söder
om vägen. Bristerna för gående och cyklister som vill korsa vägen är stora.
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Väg E4 Trafikplats Nyvång

1 : 75 000

Åstorp, 9200 invånare
Åstorps kommun
(meter)

2 650

Trafiksäkerhetsklass
4

Närboende
0

Hastighet
(km/h)

50 - 110
Cykelpendlare
20 - 50

Trafik (ÅDT)

1000 - 13200
Elevers skolväg
20 - 20

Beskrivning
Motorvägen avgränsar Nyvång från övriga Åstorp. I både Nyvång och Åstrop finns såväl
skola, fritidsaktiviteter och boende. Järnvägen (Kattarp - Åstorp) korsar motorvägen och delar
Nyvång.
Gående
Parallellt med järnvägen ligger Nämndemannavägen som över E4 utgörs av GC-bro. Väg 1764
(Bronsgatan) korsar Nyvång trafikplats och saknar infrastruktur för gående. Norrut finns nästa
passage ca 1,1 km bort - även den planskild.
Cyklister
Samma som gående.

Prioriteringsklass och motivering

C

På den identifierade sträckan bedöms passagen vid Nämndemannavägen som tillräcklig.
I ett vidare perspektiv utgör dock motorvägen tillsammans med järnvägen en betydande
barriär i orten.
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Väg 21 Trafikplats Grytevad

1 : 75 000

Åstorp, 9200 invånare
Åstorps kommun
(meter)

4 475

Trafiksäkerhetsklass
4

Närboende
10

Hastighet
(km/h)

70 - 100
Cykelpendlare
10 - 40

Trafik (ÅDT)

500 - 7200
Elevers skolväg
-

Beskrivning
Väg 21 är nedsänkt och utgör en barriär mellan orten och boende norr om vägen. Grytevadsvägen utgör viktig korsning med väg 21. Detaljplan finns för ny bebyggelse norr om väg 21. Skola
finns söder om väg 21.
Gående
På bron över väg 21 har Grytevadsvägen en mycket smal trottoar och saknar ordnad passage
vid tillfart mot väg 21. Längre in i Åstorp är GCM-stöd uppfört.

Cyklister
Söder om väg 21 finns GCM-stöd och tillräcklig bredd för GC-trafikanter. Denna upphör tvärt
vid påfart till väg 21. Cyklister som färdas norrut skall där korsa Grytevadsvägen i en komplex
trafiksituation. Såväl norr som södergående cyklister är på bron förpassade till blandtrafik med
biltrafiken.
Prioriteringsklass och motivering

B

Bristen bedöms som medelstor och torde kunna åtgärdas med relativt små medel. Antalet
oskyddade trafikanter bedöms inte vara väldigt högt men potential till förbättring finns.
Grytevad-Åstorp 2024-2026 finns med i Cykelvägsplanen 2018-2028.
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Väg 13 Klippanvägen

1 : 45 000

Munka-Ljungby, 2800 invånare

Ängelholms kommun

(meter)

2 200

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
60

Hastighet
(km/h)

60 - 90

Trafik (ÅDT)

4300 - 9400

CykelElevers skolväg
pendlare
10 - 130
-

Beskrivning
Vägen har genomfartsledskaraktär. En busshållplats finns på sträckan. En skola och badhus
finns ca 300 meter norr om vägen. En tennisklubb ligger också i anslutning till vägen på dess
norra sida. Ett realativt stort antal pendlare finns i vägens närhet.
Gående
Vägen saknar infrastruktur för gående. Parallellt GC-vänligt vägnät finns norr om vägen längs
med hela sträckan. Inga ordnade passager för gående finns.

Cyklister
Vägen saknar infrastruktur för cyklister. Parallellt GC-vänligt vägnät finns norr om vägen längs
med hela sträckan. Inga ordnade passager för cyklister finns.

Prioriteringsklass och motivering

B

Bristerna på själva vägen är stora men det parallella vägnätet kompenserar. Korsning med
Skeldingevägen behöver åtgärd för att säkerställa tillgängligheten för boende söder om
vägen. I cykelvägplanen finns Hjärnarp-Munka Ljungby (2024-2026) planerat, det kan
bidra till bättre passage.
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Väg 1710 Kungsgårdsleden

1 : 45 000

Ängelholm och Vejbystrand, 27500 invånare

Ängelholms kommun

(meter)

1 500

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
30

Hastighet
(km/h)

60 - 80
Cykelpendlare
10 - 85

Trafik (ÅDT)

6200 - 12400
Elevers skolväg
-

Beskrivning
Vägen är i ortens utkant med viss bebyggelse i närområdet och sammanbinder mindre bebyggelseområden. Vissa fritidsaktiviteter tycks finnas i området dock med andra huvudsakliga
vägar.
Gående
Trottoar finns längs vägens båda sidor från Östra Kvarn och norrut. Ordnade passager saknas
och koppling söder ut är otydlig. I kurva (bild nedan) söder om att trottoar upphört är sikten
något begränsad.
Cyklister
Utanför tätortsgränsen finns cykelväg men på den aktuella sträckan upphör cykelvägen inåt
samhället. Eventuellt finns en separat cykelväg som omväg men den är ej skyltad och otydlig i
kartvy. Cykelvägen upphör och övergår i trottoar utan förvarning.
Prioriteringsklass och motivering

C

Relativt stor potential till pendling längs sträckan men få boende i dess direkta anslutning.
Alternativa rutter behöver utredas vidare innan beslut om slutgiltig prioritering. Oskyddade trafikanter bedöms ha ett medelhögt nyttjande på vägen och bristen bedöms som låg
där nyttjandet är som högst. Pomona-Ö Kvarn (2020) finns med i Cykelvägsplanen.
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Väg 114 (norra)

1 : 45 000

Örkelljunga, 4800 invånare
Örkelljungas kommun
(meter)

1 050

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
50

Hastighet
(km/h)

70 - 80
Cykelpendlare
10 - 20

Trafik (ÅDT)

2500 - 2500
Elevers skolväg
-

Beskrivning
Landsbygdsväg i lövskogsterräng med mindre tät bebyggelse på framförallt syd-västra sidan
om vägen.

Gående
Första cirka 500 metrarna finns trottoar på syd-västra sidan av vägen där nästan samtliga boende finns. Därefter saknas infrastruktur för gående.

Cyklister
Infrastruktur för cykel saknas.

Prioriteringsklass och motivering

C

Relativt få närboende och potentiella cyklister längs vägen. ÅDT ligger i nedre delen av
trafiksäkerhetsklassningen. Bristen bedöms som medelstor.
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Väg 19 Kristianstadvägen

1 : 45 000

Knislinge, 3000 invånare
Östra Göinges kommun

(meter)

2 075

Trafiksäkerhetsklass
3

Närboende
90

Hastighet
(km/h)

40 - 80
Cykelpendlare
15 - 45

Trafik (ÅDT)

5100 - 7700
Elevers skolväg
10 - 30

Beskrivning
Vägen har genomfartsledskaraktär och delar orten i två delar. Elever och pendlare rör sig i
vägens närhet, främst som korsande rörelser.

Gående
Parallell GC-bana (den gamla banvallen) finns på hela sträckan väster om vägen mellan 3-100
meter från vägen. Norr om Brobyvägen finns GC-banor på båda sidor direkt intill vägen. Två
planskilda korsningar och ett övergångsställe finns på sträckan.
Cyklister
Parallell GC-bana (den gamla banvallen) finns på hela sträckan väster om vägen mellan 3 meter
till 100 meter från vägen. Norr om Brobyvägen finns GC-banor på båda sidor direkt intill vägen. Två planskilda korsningar och ett övergångsställe finns på sträckan.
Prioriteringsklass och motivering

B

Bristerna kompenseras av goda parallella alternativ. Vägsträckan har dock något få korsningar som medför vissa omvägar för gående och cyklister.
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Slutsatser
I det första steget av arbetsprocessen analyserades 164 vägsträckor i 105 tätorter. Av dessa ansågs 53
vägsträckor ha en sådan barriärverkan på orten att de studerades vidare i nästa steg. Av dessa 53
vägsträckor har 11 getts prioritet A, 21 prioritet B och 21 prioritet C.
Tabell över antalet undersökta vägsträckor fördelning mellan olika kategorier.

Totalt antal vägsträckor

164

Vägsträckor som bedöms vara utan betydande brist

111

Vägsträckor med identifierade brister

53

varav prioritet A

11

varav prioritet B

21

varav prioritet C

21

Tabell över antalet undersökta orter

Totalt antal orter

105

Orter med identifierade brister

39

Många av de vägsträckor som undersökts men inte identifierats som barriärer har cykelbanor på ena
eller båda sidor av vägen som säkerställer tillgängligheten. En annan anledning till att en vägsträcka inte
identifierades som en barriär var att den ligger i utkanten av eller utanför tätorten med mycket få eller
inga bostäder i närheten av vägen.
Gemensamt för vägsträckor med prioritet C är att de ofta stora eller medelstora brister för gående och
cyklister men vägarna är ofta inte så betydelsefulla för oskyddade trafikanter. Detta beror i många fall
på att omkringliggande vägnät eller GC-banor finns, som säkerställer tillgängligheten. Vägarna och
deras omgivning är planerade och byggda efter att vägen inte ska nyttjas av gående och cyklister. Trots
detta utgör de barriärer då omvägar kan krävas. Som beskrivs i studiens metod har ekonomi och
genomförbarhet inte utgjort kriterium för prioriteringen. Gemensamt för många sträckor i prioritet C är
dock att en förbättring troligen innebär omfattande ombyggnad och höga kostnader.
Vägsträckor med prioritet B har ofta relativt stor betydelse för oskyddade trafikanter då orten oftast inte
har ett parallellt system av gång- och cykelvänliga gator eller GC-banor. Bristerna är oftast störst för
cyklister eftersom trottoarer oftare förekommer än cykelfält eller GC-banor.
Gemensamt för vägsträckor med prioritet A är att de ofta har stor betydelse för närboende och i orten,
antingen som enda väg eller att vägen har ett centralt läge med många användare. Bristerna för gående
och cyklister är ofta stora, speciellt för cyklister då som tidigare nämnts trottoarer oftare förekommer än
cykelfält.
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Tabell över studerade barriärer
Prioritering
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Kommun
Bjuv
Båstad
Båstad
Båstad
Hässleholm
Kristianstad
Kävlinge
Lund
Svalöv
Tomelilla
Åstorp
Helsingborg
Höganäs
Höganäs
Hörby
Klippan
Landskrona
Lund
Perstorp
Simrishamn
Sjöbo
Skurup
Svalöv
Svalöv
Svalöv
Svedala
Trelleborg
Trelleborg
Vellinge
Åstorp
Ängelholm
Östra Göinge
Bjuv
Höör
Höör
Höör
Klippan
Klippan
Kristianstad
Kävlinge
Kävlinge
Lund
Lund
Simrishamn
Sjöbo
Svalöv
Svedala
Svedala
Svedala
Tomelilla
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga

Ort
Vägnummer Vägnamn
Bjuv och Billesholm
109 Böketoftav.
Båstad
1743 Hundstedtsv
Båstad
115 Köpmansv. / Hallandsv.
Båstad
1730 Ängelholmsv
Hästveda
1959 Östra Storgatan
Kristianstad
2000 Mansdalavägen
Hofterup
1144 Grand Prix vägen
Genarp
798 Kyrkovägen
Teckomatorp
1190 Storgatan och Karlsgatan
Tomelilla
11 Gladanleden
Hyllinge
1757 Åstorpsvägen
Mörarp
1248 Bjuvsleden
Höganäs
111 Kullagatan
Jonstorp
1451 Norra kustvägen
Ludvigsborg
13 Ystadvägen
Ljungbyhed
13 & 108
Glumslöv
1350 Glumslövsvägen
Södra Sandby
952 Dalbyvägen vid Sönnervång
Perstorp
21 Mossvägen
Simrishamn
9 Storgatan
Sjöbo
11 Malmövägen
Skivarp
101 Landsvägen
Kågeröd
109 Böketoftav.
Svalöv
1208 Rönneb.v. & Onsjöv.
Svalöv
106 Lugguddev.
Bara
841 Malmövägen
Smygehamn
9 Smyge strandväg
Trelleborg
9 Vid simremarken
Höllviken och Ljunghusen
585 Östra fädriften
Åstorp
21 Trafikplats Grytevad
Munka-Ljungby
13 Klippanvägen
Knislinge
19 Kristianstadvägen
Bjuv och Billesholm
109 Kungsgårdsvägen
Höör
13 Frostavallsvägen/Tjörnarpsvägen
Höör
23 Malmövägen, väster om Orup
Höör
23 Malmövägen/Tjörnarpsvägen
Ljungbyhed
13
Östra Ljungby
E4 korsning med Gångvadsvägen
Tollarp
E22
Kävlinge
108 Södra vägen
Kävlinge
104 & 108 Harjagersvägen
Lund
E22
Lund
E6
Simrishamn
9 Yngve Östbergs väg
Sjöbo
13 Hörbyvägen
Kågeröd
106 Möllarpsvägen
Klågerup
841 Malmövägen
Svedala och Sjödiken
108 Lundavägen (söder)
Svedala och Sjödiken
108 Lundavägen (Sjödiken)
Tomelilla
11 Svampakorset
Åstorp
E4 Trafikplats Nyvång
Ängelholm och Vejbystrand
1710 Kungsgårdsleden
Örkelljunga
114 (norra)
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Sida
10
12
13
14
16
26
28
32
46
51
56
15
17
18
20
23
31
35
36
38
39
41
42
44
45
47
53
54
55
58
59
62
11
19
21
22
24
25
27
29
30
33
34
37
40
43
48
49
50
52
57
60
61
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