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Remissyttrande på Cykelinfrastruktur i Västmanland 
Sala kommun har fått möjlighet att yttra sig över den länsövergripande 
cykelstrategi, cykelinfrastrutkur i Västmanland - regional cykelstrategi på kort och 
lång sikt, som Länsstyrelsen tillsammans med Trafikverket och länets kommuner 
har tagit fram. 

CYKELSTRA TE GIN 
Syftet med cykelstrategin är att skapa samsyn över behov och prioriteringar av 
åtgärder kopplat till cykelinfrastrutkuren i länet. 

Västmanlands strategi för ökad cykling är: 

• Ökad säker cykling, prioriterade områden arbetspendling och barns säkra 
skolvägar 

• Hela-resan-perspektivet 

Fokusområden kommer vara: 

• Samhällsplanering/fysisk planering 

• Samverkan 

• Förbättra bytespunkter mellan kollektivtrafik och cykelvägnät 

• Håll hög standard på drift och underhåll 

• Arbete med överflyttning från bil till cykel 

SALA KOMMUNS YTTRANDE 
Sala kommun ställer sig mycket positiva till att det tas fram en länsövergripande 
cykelstrategi och delar författarnas mening i cykelns hälso- och miljöfrämjande 
möjligheter. 

Sala kommun saknar dock en redovisning av kommunernas, i dagsläget, konkreta 
önskemål för cykelbanor. Cykelstrategin och det kommande arbetet att förverkliga 
denna, skulle kunna vara en möjlighet för ett större utbyte mellan kommunerna, där 
kanske även cykelbanor över kommungränsen kan bli en realitet. En redovisning av 
kommunernas önskemål, lokala strategier och visioner skulle även kunna ge en 
möjlighet till erfarenhetsutbyte. 

Sala kommun ställer sig även tveksamma till om föreslagen cykelstrategi kommer 
tjäna det syfte som anges, att vara ett underlag för framtida bedömningar av statlig 
medfinansiering. Kommunen ser en risk att strategin är för allmängiltig och kommer 
vara för trubbig att använda när olika projekt ska ställas mot varandra. För Sala 
kommuns del är övervägande parten av de önskemål som lagts fram, i samband med 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

framtagandet av cykelstrategin, stråk för säkrare skolväg, arbetspendling ochfeller 
för att underlätta "hela resan". Sala kommun skulle önska att cykelstrategin tar en 
tydligare ställning och då också kan utgöra ett bra prioriteringsunderlag. 

Ett tydligt prioriteringsunderlag kanske även kan minska behovet av 
åtgärdsvalsstudier, vilket Sala kommun upplever som högra krav om vi har en väl 
genomarbetad strategi och handlingsplan för länet. 

För Sala kommun som landsbygdsort är det viktigt att även cykelstråk inom övriga 
tätorter och mellan dessa fungerar. Kommunen ställer sig därför tveksamma till om 
enbart avståndskriterier kan ligga till grund för prioritering. 
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Sammanfattning 

Den regionala cykelstrategin är framtagen i bred dialog med länets 
kommuner och samverkan mellan Regionala kollektivtrafikmyndigheten, 
Trafikverket och Länsstyrelsen. 

strategin utgör en inriktning och vägledning för hur berörda aktörer 
gemensamt ska arbeta för att cykelinfrastrukturen ska utvecklas på kort 
och på lång sikt i Västmanlands län. Genom en konsekvent planering och 
kontinuerlig uppföljning kommer frågor kopplat till infrastrukturplanering 
cykling på ett naturligt sätt att utvecklas på ett positivt sätt i framtiden. 

Fokus och målsättningen med arbetet ligger på "ökad säker cykling" 
på kort och lång sikt. Prioriterade åtgärdsområden är arbetspendling och 
barns säkra skolvägar i första hand. "Hela-resan-perspektivet" 
genomsyrar arbetet och alla åtgärder som kommer att planeras och 
genomfåras kopplat till cykelinfrastruktur i länet. 

Behovet av åtgärder kopplat till cykelinfrastruktur är större än delen medel 
som är avsatt i länstransportplanen 2014-2025. Syftet med cykelstrategin 
är därmed att skapa samsyn över behoven och prioriteringarna som 
kommer att vara nödvändiga för att utveckla cykelinfrastrukturen i länet 
på kort och lång sikt. Kort sikt är i sammanhanget en planperiod och lång 
sikt kommande planperiod och den efter det. strategin utgör inriktningen 
för arbetet med frågor kopplat till cykel men utgör även planerings
underlag för arbetet med handlingsplaner som behöver tas fram. Cykling 
är attraktivast på kortare sträckor och därmed prioriteras i första hand 
avstånd på mindre än s km och i andra hand avstånd mellan s och 10 km. 
På längre sikt ser vi att behovet att cykelvägar på längre avstånd kommer 
att öka då det kommer att bli allt vanligare med elcyklar. Cykling på längre 
distanser ger möjlighet till fritids- och motionscykling samt cykel turism. 

Arbetet kommer att fokusers kring följande fokusområden: 

~ Samhällsplanering/Fysisk planering 

~ Samverkan 

~ Förbättra bytespunkter mellan kollektivtrafik och cykelvägnät 

~ Håll hög standard på drift och underhåll 

~ Arbete med överflyttning från bil till cykel 

3 



4 



1 Bakgrund 

Utgångspunkten för regional cykelstrategi Västmanland har varit 
länsplanen för regional transportinfrastruktur 2014-202s, och 
Trafikverkets uppdrag "ökad säker cykling" som redovisades för 
departementet i slutet av november 2011. I regeringsuppdraget 
konstateras att den stora potentialen för ökad och säker cykling finns i och 
kring de större tätorterna. I arbetet med att åstadkomma en ökad och 
säker cykling jobbar Trafikverket med en handlingsplan där bl. a. 
cykelorganisationer, SKL, kommuner och andra myndigheter ingår. 
Handlingsplanen har bl. a. tagit fram en vägledning för regionala 
cykelplaner som delvis ligger till grund för Västmanlands regionala 
cykel plan. 

Parallellt med att Trafikverket fick regeringsuppdraget "ökad och säker 
cykling" tillsattes också en statlig cyklingsutredning som såg över regler ur 
ett cyklingsperspektiv samt föreslog hur den statliga finansieringsfrågan 
för cykelinfrastruktur skulle organiseras. Beträffande finansieringsfrågan 
konstaterar utredningen att den statliga finansieringen av regionala 
cykelvägar skall ske via de regionala länsplanerna. Därutöver finns pengar 
ur den nationella planen för cykelinvesteringar som har ett funktionellt 
samband med det nationella stamvägnätet. 

Planupprättarens uppdrag är att ur den regionala länsplanen avsätta 
ekonomiska medel för infrastruktursatsningar för cykel. 
Finansieringsformen varierar en del mellan olika län men i Västmanland 
tillämpas so % från länsplanen och so % från aktuell kommun. 

1.1 Syfte 

Syftet med den regionala cykelstrategin är att skapa samsyn över behov 
och prioritering av åtgärder kopplat till cykelinfrastruktur i länet. 

1.2 Målbild och mål 
Cykelinfrastrukturen i Västmanland ska medge ett ökat säkert cyklande för 
arbetspendlare och skolpendlare på kort och lång sikt. strategin är 
vägledande för hur detta arbete ska genomföras. 
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På lång sikt ska den regionala cykelstrategin kunna användas som 
planeringsunderlag även kopplat till cykling för rekreation och turism. 

1.3 Framtagande av cykelstrategin 
Arbetet med den regionala cykelstrategin startade under hösten 2012 i 
samband med att den nya regionala länstransportplanen skulle arbetas 
fram. Sammantaget kan arbetet med att ta fram cykelstrategin delas in i 
sex steg. Arbetet har bedrivits gemensamt mellan Länsstyrelsen i 
Västmanlands län, Trafikverket Region Öst, Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten samt kommunerna i Västmanlands län. 
Arbetet har inneburit förankring av målbild, mål, principer, prioritering 
och till viss del finansiering. 

~ Det första steget var att sammanställa nuläget och vilket behov av 
åtgärder som vi kände till inom länet. 

~ I det andra steget fördes en dialog med länets kommuner om 
cykelinfrastruktur utifrån deras behov och önskemål samt kopplingen 
till en regional cykelstrategi. 

~ Som ett tredje steg bjöd vi in till ett seminarium i september 2013 för 
att inspirera och samla in kunskap från deltagarna på konferensen. 
Under dagen deltog tjänstemän och politiker från länets kommuner, 
VKL och intresseorganisationer. Konferensen var indelad i ett 
förmiddagspass med inspirerande föreläsningar och ett 
eftermiddagspass med workshopsarbeten i temagrupper. Syftet med 
seminariet var att få inspel till det fortsatta arbetet med strategin. 

~ Steg nummer fyra innebar en sammanställande fas utifrån 
erfarenheter och kunskapsinsamling från de föregående stegen. Detta 
innebar att vi gjorde en prioritering och konkretisering av det 
strategiska området ökad säker cykling. Till det strategiska området 
knöts sedan aktuella åtgärdsområden. 

~ Det femte steget innebar ytterligare förankring då förslaget 
presenterades på Samhällsbyggnadsdagen i oktober 2014. 

~ I det sista steget sändes den regionala cykelstrategin ut tilllänets 
kommuner, Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Västmanland 
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kommuner och Landsting, VKL med flera för synpunkter. 
Synpunkterna inarbetades slutligen i den regionala cykelstrategin. 

Kommuner 

Regional Cykelstrategi 

Länsstyerlsen 

Figur 1: Illustrationen visar samverkan mellan aktörer som deltagit i framtagandet av 
den regionala cykelstrategin. 
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2 Nationella och regionala mål och strategier 

Nationella, storregionala och regionala mål utgör underlag som ligger till 
grund för den regionala cykelstrategins inriktning och prioritering. Nedan 
redovisas de mål och strategier som påverkar den regionala cykelstrategin 
i Västmanlands län. 

2.1 Transportpolitiska mål 1 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 
för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet 
har regeringen också satt upp funktionsmål och hänsynsmål med ett antal 
prioriterade områden. 

Funktionsmålet 
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och 
gods. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet 
och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt 
ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot 
kvinnors respektive mäns transportbehov. 

Hänsynsmålet 
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter 
som ett hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas 
eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande 
generationsmålet2 för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt 
bidra till ökad hälsa. 

Cykeln som transportmedel är en viktig komponent för att bidra till bättre 
hälsa och en hållbar utveckling. Det är ungefår lika många kvinnor och 
män som cyklar. Detta innebär att satsningar på cykelinfrastruktur medför 
att båda könen gynnas och bidrar därmed till ett mer jämställt 
transportsystem. 

1 http://www.regeringen.se/sb/d/18128/a/229619 

2 Generationsmålet är ett inriktningsmål för miljöpolitiken. Målet ger vägledning om de värden 
som ska skyddas och den samhällsomställning som krävs för att nå önskad mi ljökvalitet För att nå 
målet krävs en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella sammanhang. 
Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. 
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2.2 Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 
I den regionala länsplanen för transportinfrastruktur för Västmanland år 
2014-2025 avsätts 36 mkr till gång- och cykelåtgärder på det regionala 
vägnätet. Medel för det kommunala vägnätet avsätts inom ramen för 
statlig medfinansiering och i förslaget är den siffran gomkr. Av dessa 90 
mkr ska 65Mkr användas inom kollektivtrafikanläggningar och 25 Mkr till 
trafiksäkerhetsåtgärder på det kommunala vägnätet. Det är inom dessa 25 
Mkr som kommuner kan ansöka om statlig medfinansiering till 
cykelåtgärder inom tätort. 

Inriktningen för Västmanlands länsplan för regional 
transportinfrastruktur 
2014-2025 är att: 

• slutföra den särskilda satsningen på säkra och framkomliga vägar 

• utveckla satsning på infrastruktur för kollektivtrafik 

• utveckla satsning på gång- och cykelåtgärder 

• utveckla satsning på trafikslagsövergripande transportsystem 
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3 Nulägesbeskrivning 

Trots de genomförda satsningarna kopplat till cykling har inte cyklingens 
andel ökat. Det finns dock undantag i en del tätorter men på nationell nivå 
är utvecklingen oförändrad över tid. På nationell nivå ligger 
cyklingsandelen på 9% av det totala transportarbetet. 

Infrastrukturåtgärder som leder till ett sammanhängande säkert cykelnät 
anses av många som en av de viktigaste faktorerna för att cyklingen ska 
öka. Att avsätta medel till cykelåtgärder längs det kommunala väg- och 
gatunätet i de större tätorterna bedöms som den faktor som har störst 
potential för att åstadkomma ett ökat cyklande. 

3.1 Förutsättningarna i länet 
I västmanland bor det ca 260 ooo invånare.3 Det finns 10 

kommunhuvudorter och 22 tätoter (minst 200 invånare) inom länet. 
Västerås är till sin storlek störst med ca 140000 invånare , följt av Köping 
med ca 25 ooo invånare, Sala 22 ooo invånare och Hallstahammar med 
sina 15 ooo invånare. 4 

Förutsättningarna för cykling och cykelinfrastruktur ser olika i länet. 
Däremot är behoven mer eller mindre lika men skiljer sig i omfattning. 
Den största potentialen till ökad cykling ligger inom eller mellan tätorter i 
länet. Hälften av alla bilresor inom tätorterna är dessutom kortare än 5 
kilometer. Avstånd upp till ca 10 kilometer kan vara attraktivt att cykla och 
på grund av det bör åtgärder som underlättar cykling för arbetspendling 
och säkra skolvägar samt hela resan perspektivet i fokus. Resor som är 
längre bedöms i störst utsträckning ske med kollektivtrafik. Detta 
förutsätter dock att hela resan fungera, det vill säga att anslutningarna i 
form av säkra cykelvägar till kollektivtrafiknodernas fungerar. Det är även 
viktigt att det finns bra parkeringar för cyklar i anslutning till 
kollektivtrafiknoder. 

Många kommunala översiktplaner redovisar kommunens ideer om hur 
cykelvägnäten långsiktigt bör byggas ut. Det kan gälla åtgärder såvällängs 
det egna gatu- och vägnätet som längs vägar för vilka staten är väghållare. 
Förslagen som redovisas är inte alltid redovisade utifrån väl definierade 
kriterier för när separat cykelväg bör anläggas. 

Kartan nedan beskriver länets kommunhuvudorter geografiskt och visar 
avstånd från en given centrum punkt. Den visar relationerna mellan de 

3 SCB, Befolkningsstatistik, 2014-02- 17 
4 Fakta om kvinnor och män i Västmanland 20 12, Länsstyrelsen 
5 Tillgänglig knutpunkt för kollektivtrafiken, med omstigningsmöjligheter, parkeringsmöjligheter 
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olika tätorterna och var det skulle kunna vara aktuellt att planera för 
cykelinfrastruktur med avståndet som grund för prioritering. 

Buffert zoner 5 och 1 O km 

Skala: 
o 3 6 12 18 

Teckenförklaring 

• Tätort centerr 

CJ 5 km buffert zone från tätort center 

10 km buffen zone från tätort center 

=-=-=- Järnvägar 

{:=J Länsgräns 

Sjöar 

CJ Kommungräns 

Figur 2: Kartbilden visar hur länets kommuner förhåller sig till 
varandra. 
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Beträffande förutsättningarna för arbetspendling med cykel så kan man på 
riksnivå utgå ifrån att två tredjedelar av den arbetande befolkningen har 
mindre än 10 km till sina arbetsplatser och ca hälften mindre än 5 km. 6 

Västmanland sticker inte ut i förhållande till övriga län. Utanför tätort 
tvingas cyklister till övervägande del cykla på vägbanan eller på vägrenar 
av varierande bredd. De löper en många gånger högre risk att råka ut för 
en trafikskada än bilister. Förbättrad säkerhet är således ett skäl att 
investera i cykelvägar och reducerar främst risken dem som redan cyklar. 

Bild1:XXXX 

66 Kågesons Modell 
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3.2 Mötesfri landsväg 
En del planerade vägprojekt kan påverka cyklister och fotgängare negativt. 
En ombyggnad av 13-metersvägar till mötesfria 1 +2-vägar kan påverka 
cykling negativt. Åtgärden minskar risken för kollisioner mellan 
motorfordon men medför att det inte blir någon vägren kvar till de 
oskyddade trafikanterna som också får svårare att korsa vägen. 

Enligt Kågessons modell7 talar mycket för att prioritering av länkar längs 
1+2-vägarna ska ges hög prioritet. 

Beträffande redan anlagd eller planerad mötesfri landsväg kan det trots 
allt finnas avsnitt som inte uppfyller kraven i Kågesons modell. Vid sådana 
avsnitt kan man överväga åtgärder av enklare slag, t.ex. utnyttjande av 
parallella småvägar eller anläggande av enklare cykelväg. 

3.3 Inventering av nuvarande cykelvägnät och behov 
Inventeringa v nuvarande cykelnät har inhämtats från den Nationella 
vägdatabasen, NVDB. Till det har komunerna bidragit med 
komplementerande uppgifter. I NVDB finns cykelvägarna inlagda i den 
mån de har lagts in av respektive kommun. I Västmaninad finns data för 
cykelvägnäret inlagt hos de flesta kommunerna. Det som redovisas där 
innehåller bla. information om vilken typ av cykelväg som finns, vilken 
sträcka som cykelvägen går och hur korsningspunkter med andra 
trafikslag är utformade. 

En summering av behovet av cykelväg visar att det finns önskemål om ca 
300 km cykelväg i länets kommuner. Behov och nuläget är avstämt med 
länets kommuner under hösten 2014. Det materialet kommer att ingå i det 
fortsatta arbetet. Kommunala cykelplaner saknas i de flesta kommunerna i 
länet. Västerås kommun och Hallstahammars kommun har tagit fram 
kommunala cykelplaner. 

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/2860/2007 13 modell for regional inventering och pi 
anering av cykelvagar.pdf 
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3.4 Behovsinventering 

I det här kapitlet beskrivs önskemål och behov kopplat till cykelåtgärder 
inom länet. Behoven kopplas till Kågesons modell som beskriver regional 
inventering och planering av cykelvägar. 

3.5 Kommunala önskemål 
Trafikverket samlar in kommunernas behov och brister kopplat till 
cykelinfrastruktur. Kommunernas redovisade önskemål om utbyggnad av 
cykelvägar uppgår till totalt ca 300 km mellan och inom tätorter. Någon 
uppskattning a v antalet kilometer inom tätort har inte gjorts inom ramen 
för den regionala cykelstrategin. 
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3.6 Kågesons modell 
Tyngdpunkten i på Kågesons modellligger på åtgärder längs det statliga 
vägnätet. Inventeringen avser långsiktiga behov, som i flertalet regioner 
kan komma att ta lång tid att successivt tillgodose. Modellen använder en 
schablon för inventering av de långsiktiga behoven av separat cykelväg 
längs statliga vägar i tätort, längs större kommunala vägar till 
tätortscentra, mellan tätorter, till tätortsnära utflyktsmål som badplatser 
och ridstall samt för turism och rekreation. s 

Modellen menar att cykelvägarnas standard kan tillåtas variera beroende 
på förväntad trafikvolym och om nyttjandet avser sommarhalvåret eller 
hela året. Behovet av trafiksäkerhetsåtgärder i korsningar mellan 
cykelstråken och motoriserade vägar ska beaktas i modellen, i varje fall 
beträffande korsningar med betydande trafikmängder. 

Behov av säkra gång- och cykelvägar finns i många sammanhang. Enligt 
Kågessons modell är det viktigast är att skapa bilfria gång- och cykelstråk 
till skolor, större arbetsplatser samt till buss- och järnvägsstationer. Lokala 
utflyktsmål som idrottsplatser, ridstall, badplatser och friluftsområden be
höver också få bilfria förbindelser till närbelägna tätorter. Cykling har 
också goda förutsättningar när det gäller rekreation och turism. Viktigast 
är att skapa bilfria cykelvägar till tätortsnära badplatser, friluftsområden 
m.m. samt anlägga regionala cykelslingor som fungerar för dagsturer (20-

so km). 

Frågan om prioriteringsordningen mellan olika objekt och behov ligger 
emellertid utanför denna regionala strategi. Kågessons modell kan ligga 
till grund för det fotsatta arbetet. 

Antal invånare i den mindre av Högsta avstånd mellan orterna, km 
orterna 

500- l 000 3 
l 000 -2 000 6 
2 000-5 000 10 
5 000- lO 000 12 
lO 000-20 000 15 

> 20 000 20 

Tabell l. Schablon som underlagför en bedömning av när bilfri cykelväg bör 
övervägas mellan två orter. 

8http://publikationswebbutik. vv.se/upload/2860/2007 13 modell for regional inventering och p 
Janering av cykelvagar.pdf 
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3. 7 Vägar och gators utformning- VGU9 

Reglerna i VGU är obligatoriska att använda inom Trafikverket För kommunerna 
är VGU ett frivilligt och rådgivande dokument. I Sverige anger VGU att om 

gång- och cykelflödena är låga eller måttliga kan acceptera blandtrafik på vägren 

på vägar med max 90/krn i timmen. Vid höga gång- och cykelflöden bör avskild 
gång- och cykelbana övervägas om biltrafiken överskrider 3 000 fordon per dygn. 
Vid flöden mellan l 500 och 3 000 fordon kan cykelfått väljas och vid flöden 

under l 500 fordon per dygn anses vägrenen vara tillräckligt. 

3.8 Cykalk 10 

GC-kalk är ett Excelbaserat verktyg som används for samhällsekonomiska 
lönsamhetsberäkningar av investeringar i gång- och cykelinfrastruktur och andra 
cykelfrämjande åtgärder på länk- och systemnivå. 
Exempel på åtgärder som kan beräknas med GC-kalk är anläggande! av olika 
typer av cykelbanor. Dessa cykelbanor innefattar blandtrafik, cykelfålt, cykelbana 
vid vägen och cykelbana långt från vägen. Verktyget hanterar effekter som är 
cykel- och gångspecifika. 

Effektberäkningarna innebär framfor allt att gång- och 
cykelinfrastrukturinvesteringar blir järnforbara med andra transportslag. 

De viktigaste gång- och cykelspecifika effekttyper som beaktas är snarlika i de 
länder där man har lång tradition av CBA(cost benefit analys). Sverige är ett av 
dessa länder. De viktiga effekttyper som beaktas är: 

~Restid/bekvämlighet 

~Externa effekter for bil (emissioner, buller, trafikolyckor och slitage) 
~Trafiksäkerhet for cyklister 
~ Hälsoeffekter 
~ Kortidssjukfrånvaron 

Tidigare har vanligen varken restid/bekvämlighet, externa effekter for bil, 
sjukfrånvaron eller hälsoeffekter ingått i metodiken. 

9 http://www.trafikverket.se/vgu/ 

10 http://www.trafikverket.se/PageFiles/97006/gckalk ver l l manual.pdf 
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3.9 Behov och tillgängliga medel 

Kostnaden för att anlägga en cykelväg varierar beroende på 
förutsättningarna i det enskilda fallet. Kostnaden kan beräknas med 
750krjm2 vilket innebär att en 3 meter bred cykelbana kostar 2250 oookr 
per kilometer. 

Enligt den sammanställning som vi genomfört i länet finns för närvarande 
ett önskemål av att bygga ca 300 km cykelväg. Underlaget bygger dels på 
insamlat material och dels på utdrag från Nationella vägdatabasen, NVDB 
som visar på befintligt cykelvägsnät i respektive kommun. Vad gäller 
NVDB är underlaget inte är komplett. 

Att enbart bygga ut den önskade cykelinfrastrukturen skulle innebära en 
kostnad på 675 ooo ooo kr. Till denna summa tillkommer kostnader för 
att ta fram vägplaner. Kostnaden för att ta fram en vägplan varierar mellan 
1-2 Mkr. 

I gällande regionala plan för transportinfrastruktur 2014-2025 finns 36 
Mkr att använda till cykelinfrastruktur tidigast 2019. Det möter inte alls 
upp mot behovet som är kännt i länet. Genom konsekvent hantering och 
prioritering kan pengarna till störst nytta. 
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4 Varför ökad cykling i länet? 

Ökad och säker cykling är en viktig del för att nå transportpolitikens mål, 
där en av preciseringarna av funktionsmålet anger att "förutsättningarna 
för att välja kollektivtrafik, cykel och gång skall förbättras". 
Det finns många anledningar till att satsa på ökad säker cykling; 

4.1 Cykling för bättre miljö 
Vägtrafiken påverkar miljön genom bland annat utsläpp av koldioxid, 
kväveoxider, partiklar och genom buller. 

Luftföroreningarna ökar risken för allergier, astma och cancersjukdomar 
och smutsar dessutom ner den omgivande miljön. De allvarligaste 
hälsoproblemen orsakas av partiklar och kolväten. Under de första tre 
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kilometrarna av en resa är bilens utsläpp av avgaser 50 till6o gånger högre 
per kilometer. 

Cirka 1,5 miljoner medborgare utsätts för buller från trafiksektorn. De 
flesta bullerutsatta finns i dag längs kommunala vägar i tätorter och 
städer. Ökad trafik, fortsatt inflyttning till tätorter och städernas förtätning 
innebär en stor utmaning ur bullersynpunkt. Personer som utsätts för 
buller under lång tid kan drabbas av ökad stress som bl a ökar risken för 
hjärt- och kärlsjukdomar. 

Hälften av alla bilresor i tätort är kortare än 5 kilometer, enligt en 
beräkning som Trafikverket har gjort. I en tätort är ca 70-80 % av alla 
resor kortare än 4 kilometer. Korta resor under fem kilometer går oftast 
lika fort att cykla som att åka bil. Lyckas vi överföra fler korta resor från bil 
till cykel minskas de miljöfarliga utsläppen och fårre innevånare kommer 
att drabbas av buller. Det har stor betydelse för miljön om vi kan ersätta en 
del av dem med att cykla eller gå. 

Cykling är världens mest miljövänliga transportsätt. En cyklist gör inte av 
med någon energi utöver sin egen och lämnar inga föroreningar efter sig 
och bullrar inte. 

4.2 Cykling för ökad hälsa 
Statens folkhälsoinstitut anger i rapporten Fysisk aktivitet (2010) att den 
svenska rekommendationen för fysisk aktivitet är att alla individer varje 
dag bör vara fysiskt aktiva i minst 30 minuter. WHO anger att barn 5-17 år 
bör vara fysiskt aktiva i minst 6o minuter per dag. Ungefår hälften av den 
vuxna befolkningen beräknas antingen leva ett mycket stillasittande liv 
eller når inte rekommendationen för fysisk aktivitet ur hälsosynpunkt. 

Cykelpendlare får regelbunden vardagsmotion. Som nämnts tidigare är 
varannan bilresa i tätort kortare än fem kilometer. Att cykla fem kilometer 
tar runt 20 minuter. Detta innebär att många stillasittande 
tätortsinnevånare har möjlighet att få den dagliga dosen vardagsmotion 
genom att byta ut bilresorna och istället cykla tilljobbet/skolan varje dag. 

De direkta hälsovinsterna från cykling är många och det är vetenskapligt 
bevisat att hjärta, lungor, knän och leder mår bra av regelbunden motion. 
Forskare har räknat ut att risken för att drabbas av hjärtinfarkt kan 
halveras om du cykelpendlar fem kilometer regelbundet i stället för att ta 
bilen.11 Fysisk aktivitet har effekt både förebyggande och som behandling 
av vissa sjukdomstillstånd, exempelvis vissa cancerformer, hjärt- och 
kärlsjukdomar och diabetes. Fysisk aktivitet ger också positiva effekter på 

11 Svensk cykling, Cykel smart, 2012, ISBN 978-91-633-8614-5 

20 



den åldrande hjärnans kognitiva funktioner. En ökad andel cykeltrafik kan 
medverka till en förbättrad folkhälsa. Det är friskvårdsexperter ense om. 12 

4.3 Ökad säker cykling 
Eftersom cyklisten är oskyddad föreligger stor risk för allvarlig skada eller 
död vid kollision med motorfordon, och det gäller därför att utveckla en 
ökad cykling så att den kan ske på ett säkert sätt. Ökad säkerhet uppnås i 
första hand genom infrastruktur och drift- och underhållsåtgärder i syfte 
att undvika olyckor med allvarliga skador som följd men när olyckor ändå 
inträffar är cykelhjälmsanvändning den viktigaste skyddsfaktorn. 

En väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för en utveckling mot 
en ökad säker cykling. Det innefattar bland annat ett sammanhängande 
nät av cykelvägar där framkomligheten för cyklister prioriterats 
exempelvis vid signaler. Andra viktiga åtgärdsområden är att bygga bort 
felande länkar och att säkra korsningar mellan cyklar och motorfordon. 

En hög drift- och underhållsstandard på cykelvägnätet har betydelse för 
statusen för cykeln som transportmedel och välskötta cykelvägar är något 
som kan få fler att cykla mer. Det är särskilt viktigt att peka ut och 
prioritera viktiga stråk för arbetspendling och barns skolvägar. Drift och 
underhållsåtgärder är en viktig åtgärd för att minska antalet skadade 
cyklister. Drygt 40% av cyklisternas singelolyckor kan relateras till 
bristande drift och underhåll och singelolyckorna utgör mer än 70 % av 
alla cykelolyckor13. 

4.4 Cykling för jämställdhet i transportsystemet 
Resenärer ställer allt högre krav på att se resan i sin helhet d.v.s. dörr till 
dörr som inte får försvåras genom en uppdelning i olika trafikslag och 
färdmedel. Kraven innebär att exempelvis cykel och kollektivtrafik behöver 
knytas samman bland annat genom goda och säkra parkeringsmöjligheter 
för cyklar och i vissa fall med att även kunna ta med sig cykeln på tåget 
eller bussen. 

Det finns studier som visar på skillnader i resebeteendet mellan könen. 
Kvinnor har enligt en studie, som WSP genomfört (2007), ett mera 
komplext resmönster än män, särskilt när det gäller arbetsresor. Män 
arbetspendlar längre sträckor och har mindre ansvar för sina barns 
hämtning och lämning i småbarnsåren. En utbyggnad av cykelvägnätet 
som underlättar "hela resan perspektivet" skulle därför bidra till en 
enklare vardag för många kvinnor som idag tvingas göra många stop. 

12 Svensk cykling, Cykelsmart,20 12, ISBN 978-91-633-8614-5 
13 Thulin och Niska, 2009 
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5 Cykelns betydelse i den fysiska planeringen 

Fyrstegsprincipen utgör utgångspunkt för planering av transportsystemet. 
Från och med 2012 måste alla objekt som skall finansieras av nationell 
eller regional plan föregås av en åtgärdsvalsstudie. Detta innebär att alla 
stegen i fyrstegsprincipen skall genomgås innan ekonomiska medel 
tillsätts. 

Fyrstegsprincipen utgår från att transportsystemet ska utformas och 
utvecklas utifrån en helhetssyn och att man hittar de mest 
kostnadseffektiva åtgärderna för att lösa problem eller brister i 
transportsystemet. Eftersom nyinvesteringar och större 
ombyggnadsåtgärder är de mest kostsamma är det en fördel om effekter 
kan nås genom andra åtgärder. 

Sett ur ett hållbarhetsperspektiv är åtgärdsstegen 1 och 2 ofta 
kostnadseffektiva eftersom de leder till bland annat förändrade resmönster 
som också omfattar en överföring av personresor från bil till gång, cykling 
och kollektivtrafik. Det är viktigt att analyserna genomförs i ett tidigt skede 
i planeringen och innan åtgärderna har valts. Tänkbara åtgärder ska 
analyseras i följande fyra steg: 

Steg 1 -Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av 
transportsätt 
Steg 2 - Åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befmtlig infrastruktur 
och fordon 
Steg 3 - Begränsade ombyggnadsåtgärder 
Steg 4 - Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 

De två första stegen i fyrstegsprincipen innebär ofta olika typer av cykel 
eller kollektivtrafikåtgärder. När det gäller cykelsatsningar krävs det att 
infrastrukturen finns på plats innan det är möjligt att genomföra steg 1 och 
2 åtgärder. 
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6 strategisk inriktning och åtgärdsområden 

Nedan beskrivs strategiska områden och åtgärdsområden som ligger till 
grund för en ökad säker cykling i Västmanlands län. Det strategiska 
området utgör en prioriteringsgrund för vilka cykelvägar som skall byggas. 
Åtgärdsområdena fokuserar inriktningen på arbetet. 

6.1 strategiskt område för utveckling av cykling 
Att arbeta för att det ska bli enklare att cykel a till och från jobb och skola 
är en viktigt del i att öka och utveckla cyklingen i Västmanland i framtiden. 
Den största potentialen till ökad cykling finns inom och mellan tätorter i 
länet. Cykling i form av arbetspendling samt barns säkra skolvägar 
ser vi som ett mycket viktigt område och åtgärder som underlättar cykling 
för arbetspendling och till skolan bör vara i fokus. 

Hela resanperspektivet ska genomsyra arbetet och det innebär att 
resan från "dörr till dörr" ska fungera. Åtgärder som genomförs ska göras 
så att hela resekedjan fungerar. Det kan exempelvis handla om "felande 
länkar"längs med en sträcka eller fungerande bytespunkter mellan 
trafikslag. Samordning mellan trafikslag är viktigt och möjligheten till 
parkering, säker förvaring, möjligheten tilllånecyklar vid resecentrum har 
stor betydelse för att hela resan ska fungera. 

På kort sikt prioriteras i första hand avstånd på mindre än 5 km och i 
andra hand avstånd mellan 5 och 10 km. På längre sikt ser vi att behovet 
att cykelvägar på längre avstånd kommer att öka då det kommer att bli allt 
vanligare med elcyklar. Cykling på längre distanser ger möjlighet till 
fritids- och motionscykling samt cykelturism. 

6.2 Atgärdsområden 
För att nå de uppsatta målen behövs utpekade åtgärder och 
åtgärdsområden som kopplas till det strategiska området. Följande 
områden ser vi som mycket viktiga i det fortsatta arbetet. 

Samhällsplanering/Fysisk planering 
För att vi ska uppnå en ökad och samtidigt säker cykeltrafik krävs det att 
cykeln är en naturlig del av samhällsplaneringen både på regional och 
kommunal nivå. Fokus inom samhällsplaneringen ska vara att skapa en 
sammanhållen och tillgänglig cykelinfrastruktur för att locka flera 
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cyklister. Separering av cykeln från motorfordon är en viktig del att ta med 
i beräkningen för att skapa attraktiva cykelstråk 

Samverkan 
Cykelns konkurrenskraft gentemot bilen är som nämnts tidigare på korta 
sträckor. Många gånger är det kommunen som har den bästa kunskapen 
om brister och behov i och kring tätorter. 

För att få maximal nytta av förbättringar av infrastrukturen för cykling är 
det avgörande att kommunerna är involverade i cykelplaneringen. I det 
löpande arbetet krävs en samverkan mellan flera parter och ett gemensamt 
åtagande mellan främst kommunerna, Länsstyrelsen, Trafikverket och den 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

Förbättra bytespunkter mellan kollektivtrafik och cykelvägnät 
En avgörande framgångsfaktor för "hela resan" perspektivet är att de 
ingående reseelementen fungerar i vardagen. En viktig del i denna kedja är 
bytespunkter mellan cykel och kollektivtrafik. Förutom att själva 
cykelbanan är trafiksäker och funktionell måste även stöldsäkra och 
väderskyddade parkeringar finnas i omedelbar närhet till bytespunkten. 

Håll hög standard på drift och underhåll 
Nästan Bo % av alla cykelolyckor är singelolyckor varav 40% beror på 
underlaget. För att uppnå målet om säker cykling är det viktigt att hålla en 
hög standard på drift och underhåll av cykelbanor. Studier visar att 
snöröjning och upptagning av sand på våren minskar risken för 
cykelolyckor avsevärt. 14 

Arbete med överflyttning från bil till cykel 
För att uppnå största effekt av de fysiska åtgärderna är det viktigt att dessa 
kompletteras med informationsinsatser. Att enbart bygga en cykelväg utan 
att till exempel skylta och marknadsföra cykelvägen ger inte lika stor effekt 
som om dessa åtgärder genomförs samtidigt. 

6.3 Atgärdspaket 
För att en cykelbana ska byggas med regionala medel krävs det att det 
finns anslutande cykelbanor längs kommunalt vägnät. Eftersom Hela
resan-perspektivet genomsyrar hela arbetet är det viktigt att även andra 
fysiska åtgärder genomförs för att nå bästa effekt. Exempelvis anslutande 
gång/cykelbanor och cykelparkeringar. Som tidigare nämnts blir effekten 

14 Studie Darin 2014 
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allra störst om den fysiska åtgärden dessutom kompletteras med andra 
åtgärder. Exempelvis skyltning/vägvisning och informationsinsatser för 
att uppmärksamma bilister om den nya cykelvägen och få dem att välja 
cykeln istället för bilen. Även under denna process är det viktigt att 
kommunen, Länsstyrelsen, Trafikverket och Kollektivtrafikmyndigheten 
arbetar ihop för att nå optimal effekt. 
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7 Fortsatt arbete 

Utifrån det strategiska området och åtgärdsområdena kan vi nu tydligare 
prioritera de påtgärder som bör genomföras samt vilka cykelvägar som bör 
byggas. Detta gör att det kommer att bli lättare och tydligare att jobba med 
cykelfrågan i Västmanlnds län där vi tillsammans är överrens om att vi ska 
arbeta för att öka vardagscyklingen där: 

~ barns säkra skolvägar 
~ arbetspendling 
~ hela-resan-perspektivet 

Ovanstående tre punkter är de mest prioriterade områdena. 
Prioriteringen är framtagen i bred samverkan med länets kommuner, 
regionala kollektivtrafikmyndighet ,Trafikverket och Länsstyrelsen. Vi är 
överens om att vi ska jobba med frågan om avstånd stegvis, i första hand 
o-skm och i andra hand över 5 km och i tredje hand 6-1okm och därefter 
längre distanser. Detta ger en tydlighet och en inriktining i det fortsatta 
arbetet med cykel i Västmanlands län. 

7.1 Roller och ansvar 
Följande aktörer ansvarar för att påverka utvecklingen i riktning mot den 
regionala cykelstrategins syfte och mål och ökad säker cykling. 

)o- Samhällsplanering/ Fysisk planering: Kommunerna, 
Länsstyrelsen, Regionala kollektivtrafikmyndigheten och 
Trafikverket 

~ Samverkan: Kommunerna, Länsstyrelsen, Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten, och Trafikverket 

~ Förbättra bytespunkter mellan kollektivtrafik och cykel: 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Länsstyrelsen och 
Trafikverket 

~ Håll hög standard på drift och underhåll: Trafikverket och 
kommunerna 

~ Arbete med överflyttning från bil till cykel: Kommunerna 
och Länsstyrelsen 
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8 Uppföljning 

Uppföljningen av strategin kommer att ske genom den årliga 
verksamhetsplaneringen och fortsatt genom en handlingsplan på länsnivå 
som ett första steg där vi lägger ihop kommunernas önskemål och den 
regionala cykelstrategin. För att en cykelbana ska kunna byggas krävs det 
att en åtgärdsvalsstudie är genomförd och i flera fall även att en vägplan är 
framtagen. 

Arbetet med cykelåtgärder i Västmanland kommer även att följas upp 
inom den långsiktiga transportinfrastrukturplaneringen. 
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