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FÖRORD
Att aktivt välja cykel som färdmedel blir vanligare och medvetenheten i valet är hög. Hälsan, det egna
välbefinnandet samt miljömedvetenhet är perspektiv som blir allt vanligare. Kommunens geografiska
läge gör att cykling som rekreation eller till turistmål är en resurs att utveckla. Att möta efterfrågan på en
trafiksäker, tillgänglig och tydlig infrastruktur för cyklister är viktigt för Laholms kommun.
En kommunal cykelplan är ett dokument som funnits i många år med regelbunden revidering. Planen
beskriver hur vi utvecklar och utökar möjligheterna för cyklisten i kommunen. Nytt är att det nu även finns
en regional och nationell cykelplan. Dessa tre planer ger tillsammans en helhetsbild för cykeln från lokal,
regional och nationell nivå.
I Laholm tar den nationella planen upp möjligheten att cykla parallellt med E6. Den regionala planen berör
Trafikverkets vägar och möjliggör cykeln som ett alternativ till bilen när man rör sig mellan kommunens
tätorter. I den kommunala cykelplanen är fokus på att utveckla ett tryggt, trafiksäkert och tillgängligt
cykelvägnät som förbinder målpunkter som arbetsplatser, skolor och kollektivtrafik inom tätorterna. Även
drift och underhåll, belysning, vägvisning och service blir allt viktigare i och med att antalet cyklister, detta är
faktorer som också ingår i planen.
Elisabet Babic, kommunråd (M) och Erland Björkman, Planeringschef
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OM CYKELPLANEN
Varför en cykelplan?

Omfattning

Intresset för cykeln som färdmedel ökar i Laholm och den har därmed
fått en allt högre status. Argumenten är många till varför man ska satsa
mer på ökad cykling. Att cykla är bra såväl ur ett hälsoperspektiv som ur
ett miljöperspektiv och det ekonomiska perspektivet

Cykelplanen omfattar hela Laholms kommun. Fokus i cykelplanen ligger
på kommunens tätorter. Som ett komplement till denna plan finns en
regional cykelplan som fokuserar på sträckorna mellan tätorterna.
Fokus ligger på de befintliga tätorterna, men utblickar görs även in i nya
områden som finns i kommunens översiktsplan ”Framtidsplan 2030”
som antogs 2014. Dessa nya områden behöver kopplas till det befintliga
cykelnätet på ett naturligt sätt.

I Laholms kommun görs stora satsningar på en hållbar och attraktiv
utveckling. Som en viktig del ingår förbättringar för de som går, cyklar
och åker kollektivt. För att lyfta cykelfrågorna och skapa en bild av vilka
åtgärder som behöver göras framöver har denna cykelplan tagits fram.
Denna cykelplan ersätter nuvarande gång- och cykelplan som gällde för
åren 2012-2014.
Målet med cykelplanen är att genomförandet av de åtgärder som föreslås
leder till att fler Laholmare och besökare cyklar mer. Cykelplanen
ska också bidra till att höja cykeln status och att större vikt läggs vid
cyklisternas behov, vad gäller såväl planering och investeringar som när
det gäller drift och underhåll.

Utmaningen
Inom tätorterna i Laholms kommun är avstånden
korta, vilket är en viktig förutsättning för goda
cykelförhållanden. Ändå väljer många bilen som
färdmedel vid dessa korta resor. Att bryta denna vana är
en utmaning! Genom ett aktivt och väl planerat arbete,
med cykelplanen som stöd, kan förändringar uppnås.

Cykelplanen har cyklisten i fokus. Cykelvägarna är dock alltid skyltade
som gemensamma gång- och cykelvägar (där även moped klass II är
tillåtet). Tyngdpunkten i cykelplanen ligger i att definiera ett cykelnät och
att föreslå fysiska ombyggnadsåtgärder i detta. Utifrån ett identifierat
huvudcykelnät och bristerna i detta har de punkter och sträckor där
ombyggnader behöver genomföras pekats ut. Andra aspekter som
påverkar cyklisternas förhållanden, såsom vägvisning, belysning,
beläggning och parkering, berörs endast översiktligt.
Förslag till kompletterande, s.k. mjuka åtgärder har också tagits fram. En
ungefärlig bedömning av kostnad eller arbetsinsats för att genomföra
åtgärderna samt vem som ansvarar för genomförandet görs också inom
ramen för denna cykelplan. Den exakta utformningen av en ombyggnad,
t. ex. hur en ny korsning bör se ut, eller hur en kampanj bör genomföras,
har inte belysts.
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Vilka grupper fokuserar cykelplanen på?
Cyklister är inte någon homogen grupp och det förslag som tas fram
förbättrar både för de som dagligen pendlar till skolor och arbetsplatser
och för fritids- och rekreationscyklister. De åtgärder som föreslås i
planen syftar både till att underlätta för de som redan cyklar och till att
få fler att välja cykeln. Särskild hänsyn tas till två kategorier, till barn och
ungas behov samt till cyklister som byter till kollektivtrafik. Bytespunkter
mellan cykel och kollektivtrafik utgör viktiga noder i resesystemet och de
måste vara såväl funktionella som attraktiva.

Hur ska planen användas?
Cykelplanen vänder sig främst till politiker och tjänstemän som arbetar
med planerings-, trafik- och driftsfrågor. Planen blir ett underlag i det
långsiktiga, systematiska arbetet med att förbättra för cyklisterna, men
kommer också att underlätta för att kunna göra så kallade ”passa-pååtgärder”.
Denna plan visar en tydlig ambitionsnivå och en prioritering av åtgärder
för att få fler att cykla mer i Laholms kommun.

Tidsperspektivet
Cykelplanens tidsperspektiv är år 2015-2020. Genomförandet av
cykelplanens åtgärder, se sammanställning på sidan 52, och dess
prioriteringar är beroende av den budget som ges för respektive år.
De prioriteringar som är tidsatta i planen bygger på känd budget med
ca 800 tkr per år 2016-2018.
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Om cykelplanen

UTGÅNGSPUNKTER
Framtidsplan med sikte på 2030 - Översiktsplan för
Laholms kommun
Laholms kommuns översiktsplan ”Framtidsplan 2030” (antagen
2014-01-28) är ett strategiskt dokument som anger riktlinjer för hur
kommunen ska utvecklas fram till 2030. Planen ger förutsättningar
för att skapa ett mer miljöanpassat och trafiksäkert transportsystem i
kommunen och regionen. Bland annat ska klimatsmarta transporter
uppmuntras genom att gång- och cykeltrafik ska vara första prioritet
inom alla kommunens tätorter.

Trafikplan Laholm
Laholms kommun har en trafikplan som gäller för Laholms tätort
(antagen 2012-03-27) och som innefattar trafikslagen bil, farligt
gods, utryckningstrafik, buss, cykel och gång. Trafikplanen är ett
planeringsunderlag för att kunna bedöma behov av förbättringar
av ortens trafiknät. Den innehåller en nulägesbeskrivning och en
kvalitetsbedömning av dagens trafiknät samt förslag till handlingsplan
för åtgärder i trafiknätet. Kvalitetsbedömningarna och förslagen till
åtgärder som rör cykel har arbetats in i denna cykelplan.

Gång- och cykelplan 2012-2014
Befintlig gång- och cykelplan gäller för åren 2012-2014. Planen har i sin
helhet utgjort underlag för den nu framtagna cykelplanen.

Regional cykelplan för Halland 2015-2025
Under 2014 har en regional cykelplan tagits fram för Halland i ett
samarbete mellan kommunerna, Region Halland och Trafikverket.
Planen innehåller:
• en samlad bild av cykelinfrastrukturen på det statliga vägnätet
• förslag till vision och mål
• förslag till prioritering av åtgärder under planperioden
• nyttan med cykelinvesteringar
• en överblick kring cykelinfrastrukturens olika aspekter
I denna lokala cykelplan har förslagen till åtgärder som presenteras i den
regionala cykelplanen arbetats in.

Hastighetsanalys - Laholms kommun
År 2013 gjordes en hastighetsanalys som omfattar tättbebyggda
områdena i Laholms kommun. Syftet är att anpassa trafiksystemet efter
ortens förutsättningar, samt skapa ett underlag för nya hastighetsgränser.
Analysen påvisar behovet av sänkt hastighet för att ge cyklisterna en
ökad säkerhet, trygghet och framkomlighet.
Miljö- och byggnadsnämnden tog 2015 beslut om att genomföra
hastighetsanalysen. Men med den förändring att där det är 30 km/h
i analysen ändras detta till 40 km/h. Detta gäller dock inte där det är
befogat med 30 km/h, som till exempel vid skolor eller motsvarande.
Före genomförandet ska varje ort studeras och behandlas var för sig av
nämnden. Genomförandet är planerat under perioden 2016-2019.
Hastighetsbesluten kan påverka cykelplanens förslag på åtgärder då cykel
i blandtrafik inte är lämpligt över 30 km/h. Detta kan i första hand bli
aktuellt 2019 när nya beslut om hastighet är aktuellt för Laholm.
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ATT CYKLA I LAHOLMS KOMMUN IDAG
Laholmscyklisten
En resvaneundersökning genomfördes i Halland år 2014 för personer
i åldrarna 15-84 år. Undersökningen utfördes genom att en enkät
skickades ut till ett antal personer som fick fylla i information om hur de
reser.
• Sett till hela kommunen är en genomsnittlig resa ca 15 km
lång (endast resor under 10 mil är inkluderade). Längden på en
genomsnittlig resa varierar med var i kommunen man bor. Kortast
resor gör de som bor i Laholms tätort, med en genomsnittlig
längd på knappt 10 km. De som bor i Knäred gör längst resor, ca
18 km i genomsnitt.
• I Laholms kommun görs 4 % av resorna med cykel. 74 % av
resorna görs med bil.
• Inom Laholms tätort görs 13 % av resorna med cykel. 52 % av
resorna görs med bil.
• Mellan Laholms tätort och Mellbystrand görs 3 % av resorna med
cykel. 88 % av resorna görs med bil.

Färdmedelsval Laholms kommun
8%
4%
1%

Bil/MC

8%

Bil/MC +koll

3%

Tåg

2%

Buss
Cykel

74%

Gång
Annat

Information om Laholmarnas cykelvanor finns även att inhämta från
enkätundersökningen ”Kritik på teknik 2013” som genomfördes 2013
med totalt 268 svarande. Diagrammen nedan visar resultatet.
"Hur ofta brukar du cykla
under sommarhalvåret?"

"Hur ofta brukar du cykla
under vinterhalvåret?"

FÄRDMEDELSVAL
Kommun
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Falkenberg

63%

2%

1%

3%

11%

8%

11%

Hylte

71%

2%

1%

3%

4%

9%

10%

Laholm

74%

2%

1%

3%

4%

8%

8%

Varberg

61%

3%

3%

4%

12%

9%

9%

Halmstad

60%

-

2%

9%

19%

9%

1%

Kungsbacka 78%

-

6%

7%

3%

5%

1%

29%

19%

28%
22%

4%
Varje dag eller
7% nästan
varje dag
6%

Någon eller några gånger i
veckan
81%
En eller ett par gånger i
månaden
Mer sällan eller aldrig

Varje dag eller nästan
varje dag
Någon eller några gånger i
veckan
En eller ett par gånger i
månaden
Mer sällan eller aldrig

Hjälmanvändning

NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) undersöker
regelbundet användningen av hjälm bland cyklister. Statistik från år 2013
ser ut så här:
HJÄLMANVÄNDNING CYKLISTER
Cykel
Område

Alla

Alla barn

Alla vuxna

Sverige

42 %

57 %

31 %

Halland

36 %

55 %

15 %

Laholms kommun

46 %

62 %

15 %

Cykelstölder
Tabellen nedan visar antal cykelstölder de senaste sju åren i kommunen
enligt polisens statistik. Enligt statistiken har följande platser ett
högt antal cykelstölder: järnvägsstationen, Osbecksgymnasiet,
Lagaholmsskolan och Folkhälsocentrum. Orsakerna är dels att många
parkerar sina cyklar där men också att miljön är sådan att risken för
stölder är stor.
Antal cykelstölder per år
120
100
80
60
40

Trafikolyckor med cyklister
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Sett till hela vägnätet och gång- och cykelnätet, i Laholms kommun,
har det under åren 2010-2014 skadats 112 cyklister, varav 10 allvarligt,
måttligt eller lindrigt skadade. Statistiken är hämtad från olycksdatabasen
STRADA och är baserad på polis- och sjukhusrapporterade olyckor.
Skadade mopedister ingår inte i statistiken.
Nästan 90 % av cyklisterna skadades i en singelolycka. En del av dessa
olyckor beror på brister i väglaget såsom halka, löst grus eller gropar i
asfalten. Satsningar på drift och underhåll är därför av största vikt för att
skapa en säker och trygg trafikmiljö för Laholms invånare.
TRAFIKOLYCKOR MED CYKLISTER ÅR 2010-2014
OLYCKSTYP

ANTAL

Olycka mellan cyklist och motorfordon

10

Singelolycka med cyklist

98

Olycka mellan två eller flera cyklister

4

Totalt:

112

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

År

Drift och underhåll
Vinterväghållning
Laholms kommun har ett dokument med riktlinjer för
vinterväghållningen. Dessa riktlinjer ska inte betraktas som för alltid
gällande, utan de kan komma att förändras vid behov. För större delen
av kommunens skyltade cykelvägar är kommunen ansvarig för underhåll
och vinterväghållning. För vissa cykelvägar utmed Trafikverkets vägar
har Trafikverket ansvaret.
Riktlinjerna för vinterväghållningen är uppbyggda i olika standardnivåer
där åtgärder och färdigställandetid preciseras. Följande riktlinjer gäller
för snöröjning och halkbekämpning:

Att cykla i Laholms kommun idag

7

RIKTLINJER FÖR VINTERVÄGHÅLLNING
Snöröjning:
påbörjas

Snöröjning:
avslutas*

Halkbekämpning:
åtgärdstid efter upptäckt

Cykelvägar,
huvudnät

vid snödjup 2-3 cm

inom 5 timmar

5 timmar

Cykelvägar,
lokalnät

vid snödjup 2-3 cm

inom 8 timmar

7 timmar

*Färdigställandetiden som anges avser tiden efter det att snöfallet upphört.

Utöver snöröjning och halkbekämpning sker också sandupptagning.
Sandupptagning och vårsopning påbörjas så fort väderprognosen visar
att vintern är slut. Arbetet börjar på de sträckor där cyklistens besvär av
rullgrus är störst, vilket till exempel är backar. Exakta platser har dock
inte systematiskt kartlagts.

Beläggning
Inom planen för beläggningsåtgärder görs en tillståndsbedömning
och analys av beläggningen på gatunätet och gång- och cykelnätet
i Laholms kommun som sammanfattas i en rapport. Enligt denna
rapport är standarden på gång- och cykelnätet något bättre än gatunätet.
Inom den närmaste 5-årsperioden, fram till och med 2019, bör 35 %
av det totala GC-nätet, motsvarande drygt 21 km, ha någon form
av beläggningsåtgärd. I rapporten dras slutsatsen att en större del av
budgeten behöver avsättas för underhåll av gång- och cykelbanorna för
att bryta trenden med sämre och sämre gång- och cykelnät.

Övriga aspekter
En del aspekter har inte ingått i den inventering som genomförts i
arbetet med cykelplanen. En kortfattad beskrivning görs dock här för att
ge en bättre helhetsbild av cykelsituationen:
• Vägvisning förekommer på vissa platser, men en översyn behövs.
• Behovet och utformningen av cykelparkeringar behöver ses över,
speciellt i centrala Laholm och vid järnvägsstationen i Laholm
men även vid busshållplatser.

8

• Tydlighet är en viktig faktor för cyklister. En översyn av skyltning
och målning på cykelbanorna bör genomföras så att dessa är av
god standard och har ett konsekvent utförande.
• Service till cyklister i form av t.ex. cykelpumpar saknas.
• Cykelfållor finns uppsatta på en rad ställen. Motivet är att få ner
cyklisternas fart och hindra olovlig körning. Cykelfållorna innebär
dock stora hinder för cyklisteras framkomlighet och bekvämlighet.
• God belysning är viktig både sett till trygghets- och
säkerhetsaspekten. Den kan också öka orienterbarheten. En
översyn bör göras på befintliga stråk.
• En ökad andel elcyklar kommer att förändra kraven på
trafiksäkerhet. Trafiksäkerhetens fokus på kollisioner mellan
oskyddade trafikanter och fordon kommer att förskjutas till att
även gälla säkerhet mellan cyklister och gående, då vi idag hänvisar
dessa två grupper till samma yta.

Undersökningen ”Kritik på teknik 2013”
Våren 2013 genomfördes en enkätundersökning bland Laholms
kommuninvånare om deras uppfattning om hur kommunen sköter
gator, parker m.m. Undersökningen visar följande:
• 49 % anser att standarden (jämnhet, gropar och spår) på gångoch cykelvägar är ganska eller mycket bra, medan 5 % tycker det
är ganska dåligt eller mycket dåligt.
• 26 % anser att snöröjning och halkbekämpning på cykelvägarna
sköts ganska eller mycket bra, 16 % är tycker det sköts ganska
eller mycket dåligt. Betydligt fler anser att snöröjningen och
halkbekämpningen sköts bra på de stora gatorna och gatorna där
man bor.
• Om kommunen ska göra det bättre för cyklisterna, menar 49 %
att bästa åtgärden är att bygga fler cykelbanor.
• 19 % tycker att trafiksäkerheten är bra som den är. Förbättra
sikten vid gatukorsningar samt hastighetsdämpande åtgärder är de
viktigaste åtgärderna för att förbättra trafiksäkerheten.

Att cykla i Laholms kommun idag

Cykeldestination Laholm
Cykeldestination Laholm är ett samlingsnamn för det arbete som har
syftet att stärka turismen och upplevelser på cykel i kommunen.
Besöksnäringen är en näring som blir allt viktigare för Sverige.
Enligt Tillväxtverket kan cykelturism bidra till småskalig hållbar
näringslivsutveckling. Erfarenheter från andra länder visar tydligt
att framgångsrika cykelturistleder har en hög förmåga att dra till sig
besökare. Laholms kommun har under de senaste åren varit delaktig i
utvecklingen av Kattegattleden. Leden omfattar samtliga kommuner
mellan Göteborg och Helsingborg längs kusten. Syftet med leden är att
skapa en ny kustnära, cykelturistled som till största del är bilfri. Arbetet
med leden är ett exempel på hur Laholms kommun medverkar till att
stärka cykelturismen men mer kan göras.
För att få ett ökat antal cykelturister finns det behov av bra infrastruktur
med trafiksäkra, cykelvänliga landsvägar samt cykelvägar av god kvalitet
med tydlig vägvisning samt kartor, både digitala och i pappersform.
Utöver detta krävs att det finns boendemöjligheter, matställen,
intressanta sevärdheter samt vacker och omväxlande natur. Genom att
utveckla infrastruktur, service och tjänster bör Laholms potential som
cykeldestination ökas markant.

Att cykla i Laholms kommun idag
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VISION OCH MÅL
Genom att formulera en vision, mål och ledstjärnor för hur cyklisternas
förhållanden ska utvecklas ges tydlighet och stadga inför det fortsatta
arbetet. Formulerade mål som kontinuerligt följs upp och lyfts i olika
sammanhang ger också ökad status åt cykeltrafiken och åt kommunens
arbete med cykelfrågor.

Nationella mål
Det är inte valfritt att planera för cykel. De transportpolitiska målen
(Prop. 2008/09:93) slår tydligt fast att förutsättningarna för att välja
kollektivtrafik, gång och cykel ska förbättras.
Fysisk aktivitet är också det av de 11 övergripande nationella
målområdena för folkhälsa som har direkt koppling till gång och
aktiv transport. De övriga tio målomårdena är: Delaktighet och
inflytande i samhället, Ekonomiska och sociala förutsättningar, Barn
och ungas uppväxtvillkor, Hälsa i arbetslivet, Miljöer och produkter,
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Skydd mot smittspridning,
Sexualitet och reproduktiv hälsa, Matvanor och livsmedel samt Tobak,
alkohol, narkotika, dopning och spel.

Kommunens vision
Laholm kommuns vison är ”I Laholm vill vi bli fler och bättre för en
starkare framtid. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar
utveckling”.
Till visionen kopplas fem målområden vilka är: utveckling och tillväxt,
demokrati och medborgarskap, livskvalitet, miljö och verksamhet. För
varje målområde finns ett antal mål specificerade. Följande mål har
koppling till cykelplanen:
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Utveckling och tillväxt
• En god infrastruktur ska finnas i hela kommunen.
Livskvalitet
• Laholm ska vara en trygg och gemytlig kommun att bo och vistas i.
• Folkhälsan i Laholm ska förbättras och ohälsotalet minska.
• Kultur, rekreation och meningsfull fritid ska vara tillgängligt för
alla.
Miljö
• Laholm ska utvecklas i riktning mot en fossilbränslefri kommun.

Regional cykelplan för Halland 2015-2025
Region Halland har tillsammans med de halländska kommunerna och
Trafikverket tagit fram en gemensam vision för cykel i Halland. Visionen
är tudelad och bygger på att man i Halland ska VILJA och KUNNA
cykla.
Att VILJA handlar om individens inställning och beteende. Att cykel ska
vara det självklara färdmedelet vid kortare resor. Att KUNNA handlar
inte enbart om att bygga ny infrastruktur utan även om cykelvägarnas
standard, trafiksäkerhet och vikten av att bibehålla den höga standarden
året runt genom bra drift och underhåll.
Enligt den Regionala Cykelplanen för Halland 2015-2025 är
målsättningen ”Ökad andel cykelresor i Halland till år 2025”.

Utifrån de redan antagna målen och visionerna på nationell, regional och
lokal nivå samt utifrån kunskapen om trafiksituationen, har en vision
och förslag på mål formulerats för cykelplanen.

För att säkra att utvecklingen går åt rätt håll och för att stärka
kommunens arbete med att skapa ett hållbart trafiksystem har ett antal
mål satts upp. Målen är mätbara och därför möjliga att följa upp. Mer
om uppföljning beskrivs i kapitlet ”Uppföljning”.

Vision

Mål

Vision och mål för cykelplanen

• Minska bilberoendet, förbättra miljön och stärk folkhälsan.
• Skapa ett cykelvägnät som upplevs både tillgängligt och
jämlikt för alla.
• Öka trafiksäkerheten och tryggheten för cyklisterna.

• Fler ska välja cykel som färdmedel.
-- Cykeltrafiken ska öka med 2 % per år.
• Fler ska cykla till kollektiva färdmedel.
-- Beläggningen på cykelparkeringen vid Laholms station
ska öka med 2 % per år.
• Säkerheten för cyklisterna ska öka.
-- Andelen skadade cyklister i Laholms kommun ska
minska under perioden 2015-2020 i jämförelse med
perioden 2010-15.
• Infrastrukturen för cyklister ska utökas.
-- Antalet kilometer cykelbanor och cykelvägar ska öka
med minst 1 km per år.
• Det ska bli säkrare att parkera sin cykel.
-- Antalet cykelstölder ska minska med 6 % per år.

Vision och mål
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ATT CYKLA I LAHOLMS KOMMUN I FRAMTIDEN
Viktiga kvaliteter för att få fler att cykla

Principer för hur cykelnätet bör vara uppbyggt

För att få fler att cykla är det viktigt att cykelnätet är heltäckande,
bekvämt, funktionellt, kontinuerligt, är närmaste vägen och har en
god ytstandard. Hastighetssäkrade passager i plan och attraktiva
planskildheter ger hög trafiksäkerhet. Genom bra belysning, beskärning
av växtlighet och att cykelvägar läggs nära bebyggelse skapas trygga
förhållanden.

Cykelnätet bör vara tätare än bilnätet med en maskvidd på ca 250 m.
Nätet byggs upp av ett huvudnät som förbinder de olika delarna i
orten. Huvudnätet utgörs till största delen av separata cykelbanor och
cykelvägar. Målsättningen är att huvudnätet ska hålla högsta möjliga
kvalitet och prioriteras vad gäller åtgärder. Huvudnätet har hög
framkomlighet, säkerhet och bekvämlighet med jämn beläggning och bra
belysning.

Byten mellan cykel och kollektivtrafik ska ske smidigt. Vägvisning skapar
tydlighet och orienterbarhet. Cykelparkeringar i rätt lägen med tillräckligt
antal platser och gärna med låsmöjligheter och väderskydd ger bra
komfort för cyklisterna.

Huvudnätet kompletteras av ett lokalnät som ger tillgänglighet till
målpunkter och bostadsområden. De lokala cykelförbindelserna är inte
separerade i lika hög grad och går delvis på lågtrafikerade villagator.

Ett framtida cykelnät
Varför är det så viktigt att definiera ett cykelnät?
Ett huvudnät för biltrafik är definierat i stort sett i alla orter. Alla orter
har också cyklister och cykelvägar, men ett nät motsvarande det man
har pekat ut för biltrafiken finns inte överallt. Så är fallet i Laholms
kommun, trots att man har ett stort cykelvägnät och många cyklister.
Genom att definiera ett cykelnät uppnås flera fördelar. Det blir enklare
att prioritera var åtgärder bör genomföras och att identifiera var länkar
saknas. Dessutom kan så kallade ”passa-på”-åtgärder genomföras mer
effektivt. Nätet kan kommuniceras såväl internt inom kommunen som
med externa parter som medborgare, Trafikverk etc. och därmed bidra
till att marknadsföra cykeln och höja dess status.
Ett utpekat nät gör det också möjligt att knyta ihop nya områden med
den befintliga orten på ett bättre sätt. Genom att känna till cykelnätets
kopplingspunkter stärks möjligheterna att öka cyklandet till och från det
nya området.
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Cykelbana separerad med pollare genom Mellbystrand

Principer för hastighetsbegränsningar
En viktig väg till en säker tätortstrafik är att anpassa hastigheterna efter
vad människokroppen tål. Nio av tio oskyddade trafikanter överlever
att bli påkörda av en bil i 30 km/h. Vid 40 km/h överlever sju av tio
och vid 50 km/h överlever bara två av tio. Därför bör hastigheterna
inte överstiga 30 km/h i miljöer där oskyddade trafikanter och bilister
blandas. I praktiken innebär detta att sträckor där oskyddade
trafikanter inte är separerade från biltrafiken bör ha högst 30
km/h. Om gatan har separering kan högre hastigheter tillåtas, men
då bör punkter (korsningar/passager) där konflikter mellan oskyddade
och skyddade trafikanter kan uppstå ändå ha hastigheter på högst 30
km/h, vilket till exempel kan uppnås med hjälp av hastighetsdämpande
åtgärder.

Förslag till åtgärder
Under kapitlen för respektive ort beskrivs vilket behov av fysiska
förbättringar i cykelnätet som behöver vidtas för att skapa ett mer
komplett, trafiksäkert och bekvämt nät. Åtgärderna har tagits fram
utifrån de brister som har identifierats vid inventering. I kapitlet
”Förslag till kompletterande åtgärder” beskrivs andra typer av åtgärder,
gemensamma för alla orter, som behöver vidtas för att förbättra för
cyklisterna.
De fysiska åtgärder som föreslås är relativt övergripande och handlar
t.ex. om länkar som saknas eller är otydliga eller punkter som är
osäkra. Åtgärder som t.ex. handlar om att förbättra målningar, se över
vägvisningen och brister i drift och underhåll, tas fram i nästa skede.
Även förslag på utformning av föreslagna ombyggnadsåtgärder tas fram
i nästa skede.
I kapitlet ”Åtgärdssammanställning” finns en sammanställning över alla
åtgärder som föreslås i Cykelplanen. Här anges även ungefärlig kostnad
eller arbetsinsats samt ansvarig för åtgärden.

Strategier

Krockvåldskurvan visar risken att dödas i olika typer av olyckor och hastihgeter.

Följande strategier har använts när behovet av åtgärder har
identifierats:
• Att skapa ett cykelvägnät som sammanbinder viktiga
målpunkter inom kommunens tätorter, såsom till skolor,
affärer, arbetsplatser och kollektivtrafiknoder.
• Att minska olycksrisken i utsatta konfliktpunkter.
• Att separera cykeltrafiken där motorfordonstrafikens högsta
tillåtna hastighet överstiger 30 km/h.
• Att arbeta för ökad folkhälsa samt kunskap om trafiksäkerhet
och trafikregler för cyklisten.

Att cykla i Laholms kommun i framtiden
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Läsanvisningar till kapitlen om respektive ort
I de följande kapitlen görs en beskrivning med tillhörande kartor av
samtliga tätorter i Laholms kommun med avseende på följande:
• En nulägeeskrivning av det befintliga cykelnätet.
• En beskrivning av det framtida nätet, det vill säga det nät man
önskar uppnå.
• Brister i det befintliga nätet med förslag till åtgärder som behövs
för uppnå det framtida nätet.
I sista kapitlet i Cykelplanen ”Åtgärdssammanställning görs en
sammanställning av alla föreslagna åtgärder i kommunen där även
ungefärlig kostnad, ansvarig samt tidpunkt anges.

Karta: Dagens cykelnät
• Dagens cykelnät är de stråk som används av många cyklister.
• Utöver de stråk som visas på kartorna finns också
lokalgatunätet som cyklisterna färdas på den sista biten till
målpunkten, t.ex. bostaden.
• Tre kategorier av stråk:
God standard: Separerat cykelnät med skiljeremsa,
pollare eller kantsten.
Acceptabel standard: Cykelförbindelse i blandtrafik
med följande förutsättningar: Antingen en målad linje
som skiljer cyklisterna från biltrafiken (och därmed ger
viss separering) eller med lägre tempo på biltrafiken
(faktiska hastigheter på 30 km/h eller lägre) och flödena
låga (under 500 f/d).
Låg standard: Cykelförbindelse i blandtrafik.
Biltrafikens flöde och/eller hastighet är hög.
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Karta: Framtida cykelnät
• Framtida cykelnätet, viktiga befintliga målpunkter samt
framtida utbyggnadsområden enligt översiktsplanen.
• Framtida cykelnät bygger generellt till stora delar på dagens
nät, men har kompletterats med några länkar som saknas
idag eller som kommer att göra det när nya områden byggs
ut. Målpunkter och utbyggnadsområde på kartorna ger stöd
för var behoven finns.
• Framtida cykelnätet bör till största del bestå av cykelbanor
separerade från biltrafiken, men kan också gå på gator där
biltrafikens hastigheter och flöden är låga.
• Framtida cykelnätet i Laholms tätort har delats in i ett
huvudcykelnät och ett lokalt cykelnät. I övriga orter pekas ett
nät ut.

Karta: Brister i dagens cykelnät
• Brister finns dels på sträckor och dels i punkter.
• Bristerna delas in i olika kategorier med hjälp av färgkoder.
• På kartan över de brister som finns i Laholms tätort anges
även en siffra för varje brist. Denna siffra är kopplad till en
tabell där bristen och behovet av åtgärd beskrivs.
• För de mindre orterna beskrivs endast åtgärderna i text.

Att cykla i Laholms kommun i framtiden

LAHOLMS TÄTORT
Nulägesbeskrivning
Cykelnätet i Laholms tätort är relativt väl utbyggt. Nätet täcker i
stort sett hela tätorten och de flesta målpunkter är väl kopplade till
nätet. Stora delar av nätet är separerat från biltrafiken. Majoriteten av
cykelstråken går utmed bilgator vilket ger trygghet under dygnets mörka
timmar. I framför allt östra Laholm men även i några bostadsområden
i västra Laholm går stråken genom grönområden. Under dygnets ljusa
timmar upplevs detta av många som attraktivt, medan det under dygnets
mörka timmar kan upplevas som otryggt.
Kartan på nästa sida visar dagens cykelnät, uppdelat på olika typer av
separeringsformer.

I kapitlet ”Att cykla i Laholms kommun idag” beskrivs olycksbilden
för cyklister i hela Laholms kommun. Ett separat utdrag har gjorts
ur olycksdatabasen STRADA för Laholms tätort. Av de totalt 30
olyckorna som har inträffat i Laholm under femårsperioden 2010-2014
var 24 singelolyckor. Olyckorna har skett relativt spritt över orten, se
Bild 3. Blå punkter är polisrapporterade olyckor och röda punkter
sjukhusrapporterade.

Framtida cykelnät
Det framtida cykelnät som föreslås i Laholms tätort visas i karta på
kommande sida. Det bygger till stora delar på dagens nät, men har
kompletterats med några länkar som saknas idag eller som kommer att
saknas när nya områden byggs ut.
Förslaget till framtida cykelnätet har delats in i ett huvudcykelnät och
ett lokalt cykelnät. Huvudcykelnätet är högst prioriterat när det gäller
driftsåtgärder (beläggning, belysning, snöröjning etc.). Det är också längs
detta nät som ombyggnader av olika slag, t.ex. trafiksäkerhetshöjande
åtgärder, genomförs i första hand. Även vägvisningen föreslås prioriteras
utifrån dessa stråk.

Kartan är ett udrag från olycksdatabasen STRADA som visar olyckor med cyklister under
perioden 2010-2014.
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DAGENS CYKELNÄT I LAHOLM

Mot Lilla Tjärby

N

Mot Veinge

Separat cykelstråk
Cykelförbindelse i blandtrafik på lågtrafikgator
eller på gator där cykeltrafiken är avskiljd med målad linje
(lågtrafikgator är gator med <500 f/d samt reell hastighet <= 30 km/h)
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Brister med förslag till åtgärder
Kontinuitet och hög trafiksäkerhet är viktiga faktorer för att skapa
bra cykelförhållanden. I dagsläget saknas cykellänkar på en del ställen
och det finns många korsningspunkter där trafiksäkerheten behöver
förbättras. Det finns också platser där exempelvis stråket har en otydlig
sträckning, där trafiksituationen är komplex, där det är otryggt eller där
kvaliteten på stråket är låg.
Kartan på nästa sida visar brister i dagens cykelnät. Utifrån de brister
som identifierats har förslag till åtgärder tagits fram. I kartan över brister
i dagens cykelnät har varje brist fått ett nummer. Nummerna återfinns i
tabellen på följande sidor där bristen och åtgärden beskrivs.

Cykelbanor som plötsligt upphör och osäkra trafiksituationer är vanliga brister.
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Drift och underhåll bör ha en hög prioritet.

Laholms tätort

N

BRISTER I DAGENS CYKELNÄT I LAHOLM
Bristande trafiksäkerhet
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Brant förbindelse/trappa
Felande länk
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Låg kvalitet (t.ex. bredd eller beläggning)

10

Siffrorna i kartan hänvisar till tabell med förslag till åtgärder.
Blå punkter har ingen enskild siffra utan gemensam åtgärd.
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NR I
KARTA

20

PLATS

BESKRIVNING BRIST OCH ÅTGÄRD

Flera

Bristande trafiksäkerhet i korsningspunkt. Trafiksäkerhetshöjdande åtgärd, t.ex. hastighetssäkrad gång- och cykelöverfart.

1

Laholms station

Otrygg cykelparkering. Översyn av stationsområdet med fokus på trygghet.

2

Industri-gatan/cykelstråk

Otydlig sträckning av stråket. Förtydligande av cykelstråkets sträckning, t.ex. genom vägvisning.

3

Industrigatan/Kullsgårdsvägen

Komplex trafiksituation. Översyn av punkten med fokus på trafiksäkerhet och trygghet.

4

Västerleden/Trumgatan

Brant slänt. Undersök möjligheten att justera slänten för bättre trafiksäkerhet och tillgänglighet..

5

Industrigatan

Ny gång- och cykelbana. Kan t.ex. byggas genom att vägen smalnas av med GCM-stöd.

6

Stämmovägen

Ny gång- och cykelbana. Alternativt kan åtgärder vidtas som sänker bilarnas verklighet till 30 km/h.

7

Västerleden

Smal cykelbana och delvis dålig sikt. Översyn av stråket med fokus otrygghet, trafiksäkerhet och tillgänglighet.

8

Industrigatan/Ängelholmsvägen

Komplex trafiksituation. Översyn av punkten med fokus på trafiksäkerhet och trygghet.

9

Lagavägen

Brant slänt. Undersök möjligheten att justera slänten för bättre trafiksäkerhet och tillgänglighet..

10

Lagavägen

Smal cykelbana. Undersök möjligheter att bredda.

11

Järnvägsgatan

Ny gång- och cykelbana.

12

Lantmannagatan

Otydlig sträckning av stråket kräver översyn.

13

Stationsgatan

Otydlig sträckning av stråket kräver översyn.

14

Nybergs lid/Parkvägen

Trappa hindrar cyklister från att passera. Undersök möjligheten att öka cyklisternas tillgänglighet.

15

Nybergs lid

Ny gång- och cykelbana.

16

Östertullsgatan/Humlegången

Otydlig sträckning av stråket. Förtydligande av cykelstråkets sträckning, t.ex. genom vägvisning men även utformning.

17

Östertullsgatan/Stationsgatan

Otydlig sträckning av stråket. Förtydligande av cykelstråkets sträckning, t.ex. genom vägvisning men även utformning.

18

Lingården

Otydlig sträckning av stråket. Förtydligande av cykelstråkets sträckning, t.ex. genom vägvisning men även utformning.

19

Lingården

Otydlig sträckning av stråket. Förtydligande av cykelstråkets sträckning, t.ex. genom vägvisning men även utformning.

20

Stadsparken

Otydlig sträckning av stråket. Förtydligande av cykelstråkets sträckning, t.ex. genom vägvisning men även utformning.

21

Banstigen

Möjlig ny sträckning för cykelnätets huvudstråk mellan centrum och området kring Lagaholmsskolan. Åtgärder avseende standard och orienterbarhet.

22

LP Hanssons väg/Parkvägen

Otydlig sträckning av stråket. Förtydligande av cykelstråkets sträckning, t.ex. genom vägvisning men även utformning.

23

Glänningeleden till gc-väg mot Vallberga

Ny gång- och cykelbana (förutsätter utbyggnad enligt plan).

24

Norra Sofieroleden

Ny gång- och cykelbana. Kan t.ex. byggas genom att vägen smalnas av med GCM-stöd.

25

Glänningeleden

Ny gång- och cykelbana.

Laholms tätort
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26

Hellbakken till Glänningesjö förskola

Låg kvalitet på befintlig gång- och cykelbana. Förbättra genom t.ex. asfaltsbeläggning och belysning.

27

Norra Sofieroleden till Kristianstadvägen

Ny gång- och cykelbana Längs Granitv. föreslås ingen ny gång- och cykelbana men att åtgärder vidtas som sänker bilarnas
verklighet till 30 km/h.

28

Kristianstadvägen

Ny gång- och cykelbana.

29

Kristianstadvägen/Öreliden

Otydlig sträckning hos stråket innebär sämre trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet. Förtydligande behövs av cykelstråkets
sträckning, t.ex. genom vägvisning men även utformning.

30

Kristianstadvägen

Ny gång- och cykelbana. Alternativt kan åtgärder vidtas som sänker bilarnas verkliga hastighet till 30 km/h.

31

Ringvägen

Ny gång- och cykelbana utmed Ringvägen.

Laholms tätort
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MELLBYSTRAND
N

DAGENS CYKELNÄT I MELLBYSTRAND
Separat cykelstråk

Nulägesbeskrivning

Cykelförbindelse i blandtrafik på lågtrafikgator
eller på gator där cykeltrafiken är avskiljd med målad linje
(lågtrafikgator är gator med <500 f/d samt reell hastighet <= 30 km/h)

Gemensamma delar för nuläget i Laholms kommun beskrivs i kapitel
”Att cykla i Laholms kommun idag”. I Mellbystrand finns ett separat
cykelstråk längs hela Kustvägen som fortsätter mot Halmstad respektive
Skummeslövsstrand. Det finns även en separat gång- och cykelbana
längs med Hässleholmsvägen. Förutom detta finns inga andra separata
cykelstråk i öst-västlig riktning utan cyklisterna får cykla i blandtrafik.

Cykelförbindelse i blandtrafik
Planskild passage (tunnel eller bro)

Mot Halmstad

Framtida cykelnät

Mot Laholm

Kartan på nästa sida visar befintliga målpunkter i Mellbystrand samt
framtida utbyggnadsområden enligt översiktsplanen. Utifrån detta
har ett förslag till framtida cykelnät tagits fram. I det framtida nätet
föreslås att befintliga stråk kompletteras med fler stråk i öst-västlig
riktning som dels förbinder bebyggelsen med havet och dels föreslagna
utbyggnadsområden öster om väg E6.

Mot Laholm

Brister med förslag till åtgärder
Cyklister som ska färdas i öst-västlig riktning i Mellbystrand måste idag
cykla i blandtrafik. På gatorna väster om Kustvägen är hastigheterna och
flödena relativt låga och här krävs därför små åtgärder för att förbättra
för cyklisterna. Detta kan t.ex. vara att placera pollare för att markera ett
utrymme för cyklister. På gatorna och vägarna öster om Kustvägen är
framför allt hastigheterna höga, vilket kräver separering av cykeltrafiken
för att skapa god trafiksäkerhet och trygghet. Längs dessa gator (Birger
Pers väg, Rombergs väg, Mellbyvägen, Söderleden samt Kolonivägen/
Södra Snedvägen) föreslås att det byggs separata cykelbanor.
Det det finns också behov av att göra det säkrare att korsa Kustvägen
i ett antal punkter. I dessa punkter föreslås trafiksäkerhetshöjdande
åtgärder.
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FRAMTIDA CYKELNÄT I MELLBYSTRAND

BRISTER I DAGENS CYKELNÄT I MELLBYSTRAND
Bristande trafiksäkerhet
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Brant förbindelse/trappa

Huvudcykelnät
MÅLPUNKTER & UTBYGGNADSOMRÅDEN
Hållplats

Idrott/fritid

Service

Logi

Förskola

Badplats

Bostäder, service
& kontor

Felande länk
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Låg kvalitet (t.ex. bredd eller beläggning)

Verksamhet
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SKUMMESLÖVSSTRAND
Nulägesbeskrivning

N

DAGENS CYKELNÄT I SKUMMESLÖV
Separat cykelstråk

Gemensamma delar för nuläget i Laholms kommun beskrivs i kapitel
”Att cykla i Laholms kommun idag”. I Skummeslövsstrand finns ett
separat cykelstråk längs hela Kustvägen som fortsätter mot Halmstad
respektive Mellbystrand. Det finns även separata cykelbanor längs med
Stora Strandvägen och Allarpsvägen. Från Kustvägen mot stranden samt
längs Vallbergavägen finns inga separata cykelbanor utan cyklisterna får
cykla i blandtrafik.

Cykelförbindelse i blandtrafik på lågtrafikgator
eller på gator där cykeltrafiken är avskiljd med målad linje
(lågtrafikgator är gator med <500 f/d samt reell hastighet <= 30 km/h)

Cykelförbindelse i blandtrafik
Planskild passage (tunnel eller bro)

Mot Mellbystrand

Framtida cykelnät

Mot Vallberga

Kartan på nästa sida visar befintliga målpunkter i Skummeslövsstrand
samt framtida utbyggnadsområden enligt översiktsplanen. Utifrån detta
har ett förslag till framtida cykelnät tagits fram. I det framtida nätet
föreslås att befintliga stråk kompletteras med flera nya förbindelser
mellan bebyggelsen och stranden och en ny gång- och cykelbana längs
med Vallbergavägen.

Brister med förslag till åtgärder
Att cykla längs Vallbergavägen innebär idag bristande trafiksäkerhet
och trygghet eftersom biltrafikens hastighet är hög. Därför föreslås att
en separat cykelstråk byggs längs denna. I övrigt föreslås att åtgärder
vidtas som kopplar samman Kustvägens cykelstråk med stranden samt
nya exploateringsområden med stranden. Eftersom hastigheterna och
flödena är relativt låga på dessa stråk krävs endast små åtgärder för att
förbättra för cyklisterna. Detta kan t.ex. vara att placera pollare för att
markera ett utrymme för cyklister.
Det det finns också behov av att göra det säkrare att korsa Kustvägen
i ett antal punkter. I dessa punkter föreslås åtgärder som förbättrar
trafiksäkerheten och tryggheten. I korsningspunkten Kustvägen/Stora
Strandvägen är dessutom trafiksituationen komplex.
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Mot Skottorp

Mot Båstad
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Mot Båstad station

N

FRAMTIDA CYKELNÄT I SKUMMESLÖV

BRISTER I DAGENS CYKELNÄT I SKUMMESLÖV
Bristande trafiksäkerhet
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Brant förbindelse/trappa

Huvudcykelnät
MÅLPUNKTER & UTBYGGNADSOMRÅDEN
Hållplats

Idrott/fritid

Service

Vård

Förskola

Badplats

N

Bostäder, service
& kontor

Felande länk
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Låg kvalitet (t.ex. bredd eller beläggning)

Verksamhet

Mot Mellbystrand

Mot Vallberga

Mot Vallberga

Mot Skottorp

Mot Båstad
Mot Båstad station
0

250

0

250

500
meter

Skummeslövsstrand

500
meter
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GENEVAD
Nulägesbeskrivning

Framtida cykelnät

Gemensamma delar för nuläget i Laholms kommun beskrivs i kapitel
”Att cykla i Laholms kommun idag”.

Kartan nedan visar befintliga målpunkter i Genevad samt framtida
utbyggnadsområden enligt översiktsplanen. Utifrån detta har ett
förslag till framtida cykelnät tagits fram. Det framtida cykelnätet går
huvudsakligen längs huvudvägnätet men med kompletterande stråk
längs lokalvägnätet med skolan som målpunkt.

I Genevad finns separata gång- och cykelbanor längs några av
lokalgatorna med koppling till skolan. Längs huvudnätet är cyklisterna
hänvisade till att cykla i blandtrafik. Från Genevad finns cykelkopplingar
mot Halmstad och Veinge.

N

N

FRAMTIDA CYKELNÄT I GENEVAD
Framtida cykelnät

DAGENS CYKELNÄT I GENEVAD

MÅLPUNKTER & UTBYGGNADSOMRÅDEN

Separat cykelstråk
Cykelförbindelse i blandtrafik på lågtrafikgator
eller på gator där cykeltrafiken är avskiljd med målad linje
(lågtrafikgator är gator med <500 f/d samt reell hastighet <= 30 km/h)

Cykelförbindelse i blandtrafik
Planskild passage (tunnel eller bro)

Service

Idrott/fritid

Skola

Hållplats

Förskola

Tågstation

Verksamhet

Mot Halmstad

Mot Halmstad

Mot Veinge
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Brister med förslag till åtgärder
Cyklister måste idag cykla i blandtrafik längs huvudvägarna genom
Genevad. Detta innebär bristande trafiksäkerhet och trygghet eftersom
hastighetsgränsen är 40 km/h. Dessa felande länkar föreslås därför
åtgärdas genom att separata cykelbanor byggs.
Längs Eriksbergsgatan finns idag en separat kombinerad gång- och
cykelbana som dock har låg kvalitet eftersom den är smal. Denna
föreslås breddas.

N

Två större korsningspunkter brister avseende trafiksäkerheten. Här
behöver åtgärder vidtas som förbättrar trafiksäkerheten.
Utöver åtgärder i Genevad föreslås även att gång- och cykelvägarna mot
Halmstad respektive Veinge byggs ut. I den Regionala Cykelplanen finns
sträckan Veinge - Daggarp/Hallaberg med som ett utpekat framtida
objekt. Utbyggnad av denna sträcka gör att cykelstråket mellan Genevad
och Veinge får god standard.

BRISTER I DAGENS CYKELNÄT I GENEVAD
Bristande trafiksäkerhet
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Brant förbindelse/trappa
Felande länk
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Låg kvalitet (t.ex. bredd eller beläggning)

Mot Halmstad

Mot Veinge
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Genevad
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HASSLÖV
Nulägesbeskrivning

Framtida cykelnät

Gemensamma delar för nuläget i Laholms kommun beskrivs i kapitel
”Att cykla i Laholms kommun idag”.

Kartan nedan visar befintliga målpunkter i Hasslöv samt framtida
utbyggnadsområden enligt översiktsplanen. Som kartan nedan visar
finns koppling till alla målpunkter och därför är det framtida nätet
samma som dagens nät.

I Hasslöv finns separata cykelstråk mellan bostadsbebyggelsen och
skolan samt ett separat cykelstråk mot idrottsplatsen och Ö. Karup
utanför tätorten.

DAGENS CYKELNÄT I HASSLÖV

N

FRAMTIDA CYKELNÄT I HASSLÖV
Framtida cykelnät

Separat cykelstråk
Cykelförbindelse i blandtrafik på lågtrafikgator
eller på gator där cykeltrafiken är avskiljd med målad linje

MÅLPUNKTER & UTBYGGNADSOMRÅDEN

(lågtrafikgator är gator med <500 f/d samt reell hastighet <= 30 km/h)

Bostäder, service
& kontor

Skola

Cykelförbindelse i blandtrafik

Hållplats

Planskild passage (tunnel eller bro)

Verksamhet

Idrott/fritid

Mot idrottsplats
och Ö. Karup

Mot idrottsplats
och Ö. Karup

0
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Brister med förslag till åtgärder
Inga brister finns avseende avsaknad av länkar i Hasslöv. Däremot är
korsningspunkten mellan Karupsvägen/Våxtorpsvägen/Lugnarovägen/
Brantekällavägen osäker och otrygg eftersom biltrafikens hastighet är
hög. Här behöver åtgärder vidtas som förbättrar trafiksäkerheten för
cyklister som ska korsa.
Utöver detta föreslås även att en cykelväg byggs för att sammankoppla
Hasslöv med Östra Karup och den framtida järnvägsstationen i
Hemmeslöv som öppnas december 2015. Stråket finns med som förslag
till framtida projekt i den Regionala Cykelplanen.

BRISTER I DAGENS CYKELNÄT I HASSLÖV

N

Bristande trafiksäkerhet
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Brant förbindelse/trappa
Felande länk
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Låg kvalitet (t.ex. bredd eller beläggning)
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Hasslöv
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HISHULT
Nulägesbeskrivning

Framtida cykelnät

Gemensamma delar för nuläget i Laholms kommun beskrivs i kapitel
”Att cykla i Laholms kommun idag”.

Kartan nedan visar befintliga målpunkter i Hishult samt framtida
utbyggnadsområden enligt översiktsplanen. Utifrån detta har ett förslag
till framtida cykelnät tagits fram. Det framtida cykelnätet går längs hela
Markarydsvägen inom tätorten. Även en sträcka med separat cykelväg
föreslås längs Nordanåvägen som kopplar samman bebyggelsen med
idrottsplatsen.

Endast en kort sträcka med separat cykelstråk finns i Hishult idag, vilken
går längs Markarydsvägen. I övrigt är cyklister hänvisade till att cykla i
blandtrafik.

FRAMTIDA CYKELNÄT I HISHULT
Framtida cykelnät

N

DAGENS CYKELNÄT I HISHULT

MÅLPUNKTER & UTBYGGNADSOMRÅDEN

Separat cykelstråk
Cykelförbindelse i blandtrafik på lågtrafikgator
eller på gator där cykeltrafiken är avskiljd med målad linje

Service

(lågtrafikgator är gator med <500 f/d samt reell hastighet <= 30 km/h)

Skola

Cykelförbindelse i blandtrafik

Hållplats

Bostäder, service
& kontor

Idrott/fritid

Verksamhet

Planskild passage (tunnel eller bro)
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Brister med förslag till åtgärder
Eftersom cykelväg idag saknas längs merparten av huvudvägnätet i
kombination med att hastighetsgränsen är 50 km/h, är detta en brist
avseende trafiksäkerhet och trygghet.
Dessa felande länkar föreslås därför åtgärdas genom att separata
cykelbanor byggs. Åtgärder behöver även vidtas för att förbättra
trafiksäkerheten i två korsningspunkter.

BRISTER I DAGENS CYKELNÄT I HISHULT

N

Bristande trafiksäkerhet
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Brant förbindelse/trappa
Felande länk
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Låg kvalitet (t.ex. bredd eller beläggning)

0

250

500
meter

Hishult
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KNÄRED
Nulägesbeskrivning

Framtida cykelnät

Gemensamma delar för nuläget i Laholms kommun beskrivs i kapitel
”Att cykla i Laholms kommun idag”.

Kartan nedan visar befintliga målpunkter i Knäred samt framtida
utbyggnadsområden enligt översiktsplanen. Utifrån detta har ett förslag
till framtida cykelnät tagits fram. Det framtida cykelnätet går längs alla
huvudvägarna inom tätorten. Cykelnätet går också längs Flammavägen
till idrottsplatsen.

I Knäred finns korta sträckor av separata cykelstråk på flera ställen
inom orten, huvudsakligen stråk som binder samman lokalgator. Längs
nästan hela huvudvägnätet är cyklisterna dock hänvisade till att cykla i
blandtrafik.

N
N

Separat cykelstråk

MÅLPUNKTER & UTBYGGNADSOMRÅDEN

Cykelförbindelse i blandtrafik på lågtrafikgator
eller på gator där cykeltrafiken är avskiljd med målad linje
(lågtrafikgator är gator med <500 f/d samt reell hastighet <= 30 km/h)

Cykelförbindelse i blandtrafik

0

Service

Vård

Skola

Förskola

Bostäder, service
& kontor

Planskild passage (tunnel eller bro)
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FRAMTIDA CYKELNÄT I KNÄRED
Framtida cykelnät

DAGENS CYKELNÄT I KNÄRED
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Brister med förslag till åtgärder
Eftersom cykelväg idag saknas längs merparten av huvudvägnätet i
kombination med att hastighetsgränsen är 50 km/h, är detta en brist
avseende trafiksäkerhet och trygghet.
Dessa felande länkar föreslås därför åtgärdas genom att separata
cykelbanor byggs. Åtgärder behöver även vidtas för att förbättra
trafiksäkerheten i flera korsningspunkter. En av dessa punkter är där
befintlig gång- och cykelväg idag passerar järnvägen i plan.

N

BRISTER I DAGENS CYKELNÄT I KNÄRED
Bristande trafiksäkerhet
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Brant förbindelse/trappa
Felande länk
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Låg kvalitet (t.ex. bredd eller beläggning)
0

250

500
meter

Knäred
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LILLA TJÄRBY
Nulägesbeskrivning
Gemensamma delar för nuläget i Laholms kommun beskrivs i kapitel
”Att cykla i Laholms kommun idag”.
I Lilla Tjärby finns separat cykelbana längs Tjärbyvägen och södra delen
av Fridhemsvägen som kopplar ihop Lilla Tjärby med Laholm. Det finns
även separata cykelvägar mot Ahla och Veinge. I norra delen av orten
finns en cykelbana som går i öst-västlig riktning och som binder samman

flera lokalgator med idrottsplatsen. Längs Sjövägen finns ett målat
cykelfält med avsmalningar. I övrigt använder cyklister lokalgatorna som
går parallellt med huvudvägarna.

Framtida cykelnät
Det framtida cykelnätet innebär att cyklister, precis som idag delvis
cyklar på separata cykelbanor längs huvudvägnätet, men även använder
lokalgatorna.

N

DAGENS CYKELNÄT I LILLA TJÄRBY

FRAMTIDA CYKELNÄT I LILLA TJÄRBY

Separat cykelstråk
Cykelförbindelse i blandtrafik på lågtrafikgator
eller på gator där cykeltrafiken är avskiljd med målad linje

MÅLPUNKTER & UTBYGGNADSOMRÅDEN

(lågtrafikgator är gator med <500 f/d samt reell hastighet <= 30 km/h)

Bostäder, service
& kontor

Service

Cykelförbindelse i blandtrafik

Mot Veinge

Planskild passage (tunnel eller bro)

Skola

Mot Halmstad

Idrott/fritid

Mot Laholm
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Framtida cykelnät

Mot Laholm
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Brister med förslag till åtgärder
Eftersom en stor del av cykelstråken i Lilla Tjärby går på lokalgator är
det viktigt att vidta åtgärder som säkerställer att biltrafikens verkliga
hastighet är maximalt 30 km/h för att uppnåg god trafiksäkerhet.

I den Regionala Cykelplanen föreslås en cykelväg, totalt ca 1,5 km
lång, mellan Lilla Tjärby och Tjärby. Denna är ett prioriterat objekt för
perioden 2015-2025. Sträckan är en felande länk i cykelstråk Laholm Halmstad.

Det målade cykelfält som finns längs Sjövägen har låg kvalitet eftersom
målningen är borta på många ställen. Här behöver åtgärder vidtas som
antingen förbättrar målningens kvalitet eller att en ny separat cykelbana
byggs.
Flera korsningspunkter behöver åtgärdas för att göra det säkert och
tryggt att korsa för cyklisterna.

BRISTER I DAGENS CYKELNÄT I LILLA TJÄRBY

N

Bristande trafiksäkerhet
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Brant förbindelse/trappa
Felande länk
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Låg kvalitet (t.ex. bredd eller beläggning)
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RÄNNESLÖV
Nulägesbeskrivning

Framtida cykelnät

Gemensamma delar för nuläget i Laholms kommun beskrivs i kapitel
”Att cykla i Laholms kommun idag”.

Det framtida cykelnätet innebär att cykelbanan längs Byvägen förlängs åt
öster och går fram till korsningen med Tormarpsvägen.

I Ränneslöv finns separat cykelbana längs Byvägen. Cykelvägen går till
Vallberga och fram till korsningen med Underlund.

N

DAGENS CYKELNÄT I RÄNNESLÖV

FRAMTIDA CYKELNÄT I RÄNNESLÖV

Separat cykelstråk

Framtida cykelnät

Cykelförbindelse i blandtrafik på lågtrafikgator
eller på gator där cykeltrafiken är avskiljd med målad linje

MÅLPUNKTER & UTBYGGNADSOMRÅDEN

(lågtrafikgator är gator med <500 f/d samt reell hastighet <= 30 km/h)

Cykelförbindelse i blandtrafik

Hållplats

Planskild passage (tunnel eller bro)

Idrott/fritid

Bostäder, service
& kontor
Verksamhet

Förskola

Mot Vallberga

Mot Vallberga

0

36

250

500
meter

0

250

500
meter

N

Brister med förslag till åtgärder
Cykelnätet är idag relativt väl utbyggt i Ränneslöv eftersom det finns
separat cykelbana längs stora delar av huvudvägen genom orten samt
till närliggande orten Vallberga. Eftersom hastighetsgränsen är 50 km/h
längs den större delen av Byvägen finns dock ett behov av att förlänga
cykelbanan längs Byvägen fram till Tomarpsvägen.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås även göras i den punkt i västra
delen av Ränneslöv (vid kyrkan) där befintlig cykelbana korsar en väg.

BRISTER I DAGENS CYKELNÄT I RÄNNESLÖV

N

Bristande trafiksäkerhet
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Brant förbindelse/trappa
Felande länk
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Låg kvalitet (t.ex. bredd eller beläggning)
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meter

Ränneslöv
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SKOTTORP
Nulägesbeskrivning

Framtida cykelnät

Gemensamma delar för nuläget i Laholms kommun beskrivs i kapitel
”Att cykla i Laholms kommun idag”.

Kartan nedan visar befintliga målpunkter i Skottorp samt framtida
utbyggnadsområden enligt översiktsplanen. Utifrån detta har ett förslag
till framtida cykelnät tagits fram. Det framtida cykelnätet går längs
huvudvägnätet inom orten.

Genom Skottorp går en cykelbana som går mellan Skummeslövsstrand
och Vallberga. Längs övriga huvudvägar är cyklisterna hänvisade till att
cykla i blandtrafik.
N

DAGENS CYKELNÄT I SKOTTORP

N

Separat cykelstråk
Cykelförbindelse i blandtrafik på lågtrafikgator
eller på gator där cykeltrafiken är avskiljd med målad linje

FRAMTIDA CYKELNÄT I SKOTTORP
Framtida cykelnät

(lågtrafikgator är gator med <500 f/d samt reell hastighet <= 30 km/h)

MÅLPUNKTER & UTBYGGNADSOMRÅDEN

Cykelförbindelse i blandtrafik
Planskild passage (tunnel eller bro)

Service

Förskola

Skola

Bostäder, service
& kontor

Hållplats

Verksamhet

Idrott/fritid

Mot Vallberga

Mot Vallberga

Mot Skummeslövsstrand

Mot Skummeslövsstrand
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Brister med förslag till åtgärder
Cyklister måste idag cykla i blandtrafik längs merparten av huvudvägarna
genom Skottorp. Eftersom hastighetsbegränsningen är 40 km/h är detta
en brist sett till trafiksäkerheten och tryggheten. Dessa felande länkar
föreslås därför åtgärdas genom att separata cykelbanor byggs.
Tre korsningspunkter brister avseende trafiksäkerheten. Här behöver
åtgärder vidtas som förbättrar trafiksäkerheten.

N

BRISTER I DAGENS CYKELNÄT I SKOTTORP
Bristande trafiksäkerhet
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Brant förbindelse/trappa
Felande länk
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Låg kvalitet (t.ex. bredd eller beläggning)
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Skottorp
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VALLBERGA
Nulägesbeskrivning

Framtida cykelnät

Gemensamma delar för nuläget i Laholms kommun beskrivs i kapitel
”Att cykla i Laholms kommun idag”.

Kartan nedan visar befintliga målpunkter i Vallberga samt framtida
utbyggnadsområden enligt översiktsplanen. Utifrån detta har ett förslag
till framtida cykelnät tagits fram. I det framtida nätet har de cykelbanor
som idag finns i orten kompletterats så att det finns separata cykelbanor
längs alla huvudvägar.

I Vallberga finns en cykelväg som går längs med Ränneslövsvägen och
som går till Ränneslöv. Det finns även ett separat cykelstråk som går på
f.d. banvallen mellan Skottorp och Laholm och som korsar Lögnäsvägen
inne i Vallberga.
N

DAGENS CYKELNÄT I VALLBERGA

FRAMTIDA CYKELNÄT I VALLBERGA

Separat cykelstråk

Framtida cykelnät

Cykelförbindelse i blandtrafik på lågtrafikgator
eller på gator där cykeltrafiken är avskiljd med målad linje

MÅLPUNKTER & UTBYGGNADSOMRÅDEN

(lågtrafikgator är gator med <500 f/d samt reell hastighet <= 30 km/h)

Cykelförbindelse i blandtrafik
Planskild passage (tunnel eller bro)
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Bostäder, service
& kontor

Service
Mot Laholm

Skola

Mot Laholm

Verksamhet

Hållplats
Idrott/fritid

Mot Skottorp
Mot Skottorp

Mot Ränneslöv
Mot Ränneslöv
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Brister med förslag till åtgärder
I Vallberga måste cyklister färdas i blandtrafik längs Lögnäsvägen och
Skottorpsvägen/Kövlingevägen. Eftersom hastighetsbegränsningen
är 40 km/h är detta en brist sett till trafiksäkerheten och tryggheten.
Som påpekas i översiktsplanen förekommer dessutom mycket tung
trafik genom centrum av Vallberga vilket innebär ytterligare risk. Dessa
felande länkar föreslås därför åtgärdas genom att separata cykelbanor
byggs.
Tre korsningspunkter brister avseende trafiksäkerheten. Här behöver
åtgärder vidtas som förbättrar trafiksäkerheten.

BRISTER I DAGENS CYKELNÄT I VALLBERGA

N

Bristande trafiksäkerhet
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Brant förbindelse/trappa
Felande länk
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Låg kvalitet (t.ex. bredd eller beläggning)
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meter

Vallberga
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VEINGE
Nulägesbeskrivning

Framtida cykelnät

Gemensamma delar för nuläget i Laholms kommun beskrivs i kapitel
”Att cykla i Laholms kommun idag”. Från centrala Veinge går en
cykelväg mot Laholm. Det finns även cykelvägar i området kring
skolan samt en kort sträcka av Elestorpsvägen. Längs västra delen av
Elestorpsvägen inne i Veinge finns en parallell lokalgata som används av
cyklisterna. Cyklister som ska österut längs Vibeshögsvägen är hänvisade
till att cykla i blandtrafik längs huvudvägen.

Kartan nedan visar befintliga målpunkter i Veinge samt framtida
utbyggnadsområden enligt översiktsplanen. Utifrån detta har ett
förslag till framtida cykelnät tagits fram. I det framtida nätet har de
cykelbanor som idag finns i orten kompletterats så att det finns separata
cykelbanor längs alla huvudvägar. Det framtida nätet innehåller även en
cykelkoppling till Genevad.
FRAMTIDA CYKELNÄT I VEINGE

DAGENS CYKELNÄT I VEINGE

N

N

Framtida cykelnät
MÅLPUNKTER & UTBYGGNADSOMRÅDEN

Separat cykelstråk
Cykelförbindelse i blandtrafik på lågtrafikgator
eller på gator där cykeltrafiken är avskiljd med målad linje
(lågtrafikgator är gator med <500 f/d samt reell hastighet <= 30 km/h)

Cykelförbindelse i blandtrafik

Service

Förskola

Skola

Bostäder, service
& kontor

Hållplats

Planskild passage (tunnel eller bro)

Idrott/fritid

Verksamhet

Mot Genevad

0
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Brister med förslag till åtgärder
I Veinge måste cyklister färdas i blandtrafik längs merparten av
huvudvägarna genom orten. Detta är en brist sett till trafiksäkerheten
och tryggheten eftersom hastighetsbegränsningen är 50 km/h. Förslag
till åtgärd är att separata cykelbanor byggs längs dessa huvudvägar.
Det finns också flera korsningspunkter som
trafiksäkerhetsstandrad och som upplevs otrygga.
korsningspunkter behöver åtgärder vidtas.

BRISTER I DAGENS CYKELNÄT I VEINGE

Utöver åtgärder i Veinge föreslås även att det byggs en gång- och
cykelväg mot Genevad. I den Regionala Cykelplanen finns sträckan
Veinge - Daggarp/Hallaberg med som ett utpekat framtida objekt.
Utbyggnad av denna sträcka gör att cykelstråket mellan Genevad och
Veinge får god standard.

har låg
I dessa

N

Bristande trafiksäkerhet
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Brant förbindelse/trappa
Felande länk
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Låg kvalitet (t.ex. bredd eller beläggning)

Mot Genevad

0
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500
meter

Veinge
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VÅXTORP
Nulägesbeskrivning

Framtida cykelnät

Gemensamma delar för nuläget i Laholms kommun beskrivs i kapitel
”Att cykla i Laholms kommun idag”. I Våxtorp finns separata cykelstråk
i de centrala delarna av orten. Längs väg 24 (Kristianstadvägen) söder om
cirkulationsplatsen i centrum finns målade cykelfält på en sträcka. I övrigt
är cyklisterna hänvisade till att cykla i blandtrafik längs huvudvägarna. Två
planskilda passager finns för cyklister att passera väg 24.

Kartan nedan visar befintliga målpunkter i Våxtorp samt framtida
utbyggnadsområden enligt översiktsplanen. Utifrån detta har ett förslag
till framtida cykelnät tagits fram. I det framtida nätet har de cykelbanor
som idag finns i orten kompletterats så att det finns separata cykelbanor
längs alla huvudvägar.

N

FRAMTIDA CYKELNÄT I VÅXTORP

DAGENS CYKELNÄT I VÅXTORP

Framtida cykelnät

Separat cykelstråk

MÅLPUNKTER & UTBYGGNADSOMRÅDEN

Cykelförbindelse i blandtrafik på lågtrafikgator
eller på gator där cykeltrafiken är avskiljd med målad linje
(lågtrafikgator är gator med <500 f/d samt reell hastighet <= 30 km/h)

Cykelförbindelse i blandtrafik
Planskild passage (tunnel eller bro)

Service

Förskola

Skola

Bostäder, service
& kontor

Hållplats

Verksamhet

Idrott/fritid

0
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Brister med förslag till åtgärder
Idag måste cyklister i Våxtorp färdas i blandtrafik längs merparten av
huvudvägarna genom orten. Detta är en brist sett till trafiksäkerheten
och tryggheten eftersom hastighetsbegränsningen är 50 km/h. Förslag
till åtgärd är att separata cykelbanor byggs längs dessa huvudvägar.
Utöver stråk längs huvudvägarna föreslås även separata cykelbanor
byggs längs Kyrkvägen förbi skolan samt en cykelväg som går längs med
väg 24 östra sida och som förbinder lokalgatorna.

BRISTER I DAGENS CYKELNÄT I VÅXTORP
Bristande trafiksäkerhet
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Brant förbindelse/trappa

Det finns också flera korsningspunkter som
trafiksäkerhetsstandrad och som upplevs otrygga.
korsningspunkter behöver åtgärder vidtas.

har låg
I dessa

Utöver åtgärder i Våxtorp föreslås även att det byggs en gång- och
cykelväg till Sandvad. Från Sandvad finns möjlighet att cykla på mindre
vägar i blandtrafik till Laholm. Denna sträcka finns med som framtida
objekt i den Regionala Cykelplanen.

N

Mot Sandvad

Felande länk
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Låg kvalitet (t.ex. bredd eller beläggning)
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Våxtorp
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YSBY
Nulägesbeskrivning

Framtida cykelnät

Gemensamma delar för nuläget i Laholms kommun beskrivs i kapitel
”Att cykla i Laholms kommun idag”.

Kartan nedan visar befintliga målpunkter i Ysby samt framtida
utbyggnadsområden enligt översiktsplanen. Förslag till framtida cykelnät
i Ysby innebär att det finns separat cykelväg längs hela huvudvägen inne
i Ysby samt även en separat cykelväg till Laholm.

I Ysby finns ett separat cykelstråk längs med en sträcka av Brödåkravägen
i centrala Ysby samt en kort sträcka längs Ljunghemsvägen. Längs övriga
sträckor av huvudvägarna måste cyklisterna cykla i blandtrafik.

FRAMTIDA CYKELNÄT I YSBY
DAGENS CYKELNÄT I YSBY

Framtida cykelnät

N

MÅLPUNKTER & UTBYGGNADSOMRÅDEN

Separat cykelstråk
Cykelförbindelse i blandtrafik på lågtrafikgator
eller på gator där cykeltrafiken är avskiljd med målad linje
(lågtrafikgator är gator med <500 f/d samt reell hastighet <= 30 km/h)

Cykelförbindelse i blandtrafik

Service

Förskola

Skola

Bostäder, service
& kontor

Hållplats

Planskild passage (tunnel eller bro)

Verksamhet

Idrott/fritid

Mot Laholm

0
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Utöver ovan nämnda åtgärder föreslås även att det byggs en gång- och
cykelväg till Såghuset (mot Laholm). Från Såghuset finns möjlighet att
cykla på mindre vägar i blandtrafik till Laholm. Denna sträcka finns med
som framtida objekt i den Regionala Cykelplanen.

Brister med förslag till åtgärder
Förutom på en kort sträcka i centrala Ysby måste cyklister idag färdas
i blandtrafik på huvudvägarna. Eftersom hastighetsbegränsningen är 50
km/h är detta en brist sett till trafiksäkerheten och tryggheten. Förslag
till åtgärd är att befintlig separat cykelbana längs Brödåkravägen förlängs
åt nordost till kanten på orten.
Utöver detta behöver även korsningspunkten mellan Brödåkravägen och
Ljunghemsvägen göras mer trafiksäker och trygg.

BRISTER I DAGENS CYKELNÄT I YSBY

N

Bristande trafiksäkerhet
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Brant förbindelse/trappa
Felande länk
Otydlig sträckning hos stråket
Komplex trafiksituation/otrygghet
Låg kvalitet (t.ex. bredd eller beläggning)

Mot Laholm
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meter

Ysby
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CYKELFÖRBINDELSER MELLAN ORTERNA
Nulägesbeskrivning
Idag finns separata cykelförbindelser mellan ett flertal orter i Laholms
kommun. Flera av sträckorna går på gamla banvallar. Men som cyklist
mellan många orter är man idag helt hänvisad till landsvägarna.
Trafiktrycket är ofta hårt, både båda höga hastigheter och ett stort
flöde. På många ställen är dessutom körbanan smal, sikten dålig och
beslysningen undermålig. Sammantaget innebär denna situation att det i
dagsläget innebär stora risker och känns mycket otryggt att cykla mellan
vissa orter.

Framtida cykelförbindelser
Under 2014 har en Regional cykelplan tagits fram för Halland i ett
samarbete mellan kommunerna, Region Halland och Trafikverket. I
kapitlet ”Utgångspunkter” står mer om vad planen innehåller. I arbetet
med den regionala planen har Laholms kommun tagit fram underlag på
vilka cykelvägar mellan tätorter som kommunen ser behov av. Några
av de föreslagna cykelvägarna har antingen tagits med som ”Objekt år
perioden 2015-2025” eller som ”Förslag till framtida objekt”.

OBJEKT 2015-2025 I REGIONAL CYKELPLAN
1. Lilla Tjärby - Tjärby, längd ca 1,5 km
FÖRSLAG TILL FRAMTIDA OBJEKT I REGIONAL CYKELPLAN
2. Hasslöv - Östra Karup, längd ca 2,5 km
3. Sandvad - Våxtorp, längd ca 3 km
4. Laholm Såghuset - Ysby, längd ca 2,5 km
5. Veinge - Daggarp Hallaberg, längd ca 1,5 km
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FÖRSLAG TILL KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER
En viktig del i arbetet med att utveckla cyklisternas förhållanden
handlar om att göra fysiska förbättringar i cykelnätet – att skapa ett mer
komplett, trafiksäkert och bekvämt nät. Dessa har beskrivits i tidigare
kapitel. I detta kapitel presenteras övergripande åtgärder som inte är
platsspecifika.

Övergripande trafiksäkerhetsåtgärder
Utöver trafiksäkerhetsåtgärder på särskilda platser behöver kommunen,
ofta i samverkan med andra aktörer, också arbeta med mer övergripande
åtgärder som ökar säkerheten för cyklisterna. Detta handlar till exempel
om att informera om trafik i skolan, kommunicera trafiksäkerhet med
medborgarna, jobba med förbättrad hastighetsefterlevnad samt jobba
med säkrare skolvägar och miljö kring skolorna.

Påverkansåtgärder
Utöver åtgärder som förbättrar cykelinfrastrukturen behöver kommunen
också jobba med påverkansåtgärder för att få fler att välja cykeln som
färdmedel. Syftet med påverkansåtgärder är att ge människor kunskap
om alternativa färdmedel och möjlighet att pröva nya färdsätt. Själva
valet av resa och färdsätt, ska alltså påverkas redan innan resan har börjat
genom information, kommunikation, samarbete och marknadsföring.
Genom beteendepåverkan kan man effektivisera användandet av
befintlig infrastruktur och öka effekten av de hårda åtgärderna (t. ex.
ombyggnader).

Bättre drift och underhåll
Bättre drift och underhåll är viktig för att skapa en säker och trygg
trafikmiljö för Laholms invånare. Nästan 90 % av de cyklister som
skadas i Laholms kommun skadas i en singelolycka. En del av dessa
olyckor beror på brister i väglaget såsom halka, löst grus eller grop i
asfalten. Följande åtgärder bör genomföras:
• Jämnare och bekvämare beläggning
• Förbättrad belysning
• Förbättrad sopning
• Röjning av vegetation för att förbättra siktförhållanden
I ett första skede behöver en översyn av nuläget genomföras. En
systematisk genomgång ger en helhetsbild av åtgärdsbehovet och ökar
möjligheterna att erforderliga resurser avsätts. Översynen bör följas
av en åtgärdsplan och därefter ett genomförande. Medel för drift- och
underhållsåtgärder behöver följa investeringar av nya cykelvägar.

Exempel på åtgärder som kommunen kan genomföra är t.ex. att ge
information om cykelnätet till nyinflyttade, ta fram en cykelkarta samt
driva testcyklistprojekt.
Bristande drift och underhåll kan leda till olyckor.

Cykelfållor försämrar cyklisternas framkomlighet.
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Cykelfållor

Mer vägvisning

Cykelfållor finns uppsatta på en rad ställen. Motivet är att få ner
cyklisternas fart och hindra olovlig körning. Cykelfållorna innebär dock
stora hinder för cyklisteras framkomlighet och bekvämlighet. En översyn
bör göras av cykelfållorna om några kan tas bort eller om utformningen
kan ändras.

Vägvisning förekommer på vissa platser men en översyn behöver göras.
Vägvisning till vissa större målpunkter som centrum, idrottsanläggningar
och rekreationsområden föreslås för att underlätta för mindre vana
cyklister. Även cykelstråk som är mindre naturliga i bebyggelsestrukturen
kan förtydligas genom skyltning och målning. Vidare behöver skyltning
ut till de statliga vägarna.

Ökad tydlighet
Tydlighet är en viktig faktor för cyklister. En översyn av skyltning
och målning på cykelbanorna bör genomföras. Exempelvis kan
cykelsymboler användas för att förtydliga cyklisternas yta.

Fler och bättre cykelparkeringar
Behovet och utformningen av cykelparkeringar behöver ses över,
speciellt i centala Laholm och vid järnvägsstationen i Laholm men
även vid busshållplatser. På vissa cykelparkeringar bör det även finnas
möjlighet att ladda sin elcykel.

Ökad service
Cykelpumpar ger cyklisterna god service. Sådana kan t.ex. placeras vid
busstationen, järnvägsstationen och i södra delen av kommunen längs
Kattegattleden.

Förbättringar i stadsbyggnadsprocessen
Cyklister är känsliga för omvägar och tvära svängar. För att säkra gent
cykelnät bör behovet av cykelförbindelser och lämpliga sträckningar
komma in tidigt i planprocessen. Vikten av en tidig dialog mellan
cykelansvarig och plansidan kan dock inte nog betonas.

Utvärdering och uppföljning
För att säkra att utvecklingen går åt rätt håll och samtidigt lyfta
cyklisternas situation genomförs uppföljning av formulerade mål. Hur
detta kan göras beskrivs sist i denna rapport.

Samarbete och samråd
Samråd med Trafikverket är angelägna för att cykelförbindelserna utmed
det statliga vägnätet ska realiseras. Det är även viktigt med tät dialog med
Trafikverket och Hallandstrafiken för att åstadkomma bra byten mellan
cykel och kollektivtrafik.
Slutligen bör man stoltsera med de förbättringar som görs för cyklisterna. Genom
att visa upp det man gör i media och i andra sammanhang blir kommuninvånarna
ständigt påminda om de satsningar som görs och hur prioriterade cyklisterna är.
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Förslag till kompletterande åtgärder

UPPFÖLJNING
Det finns många skäl till varför det är viktigt att följa upp arbetet
med cykel. Uppföljning behövs för att följa utvecklingen och för
att säkerställa att rätt satsningar görs. Att särskilt lyfta dessa frågor är
dessutom en viktig del i förankringsarbetet och att höja cykelns status.
En regelbunden, systematisk genomgång av arbetet kan också innebära
att mer resurser avsätts för cykelsatsningar.

Uppföljningen görs genom olika typer av mätningar som genomförs
årligen. Utifrån detta fås en indikation på om utvecklingen går åt
rätt håll. År 2020, inför att cykelplanen ska förnyas, görs en slutlig
uppföljning där en utvärdering görs om de mål som satts upp i denna
cykelplan nåtts.

I tabellen nedan beskrivs hur Cykelplanens mål ska följas upp.
MÅL

MÄTBART MÅL

UPPFÖLJNING

Fler ska välja cykel som färdmedel.

Cykeltrafiken ska öka med 2 % per år.

Följs upp genom cykelräkningar i 5 punkter som mäts
varje år.

Fler ska cykla till kollektiva färdmedel.

Beläggningen på cykelparkeringen vid Laholms station ska öka
med 2 % per år.

Följs upp genom beläggningsräkningar av cykelparkeringarna vid Laholms station varje år.

Säkerheten för cyklisterna ska öka.

Andelen skadade cyklister i Laholms kommun ska minska under
perioden 2015-2020 i jämförelse med perioden 2010-15.

Följs upp genom statistik från databasen STRADA.
Uttag från STRADA görs varje år, för att kunna vidta
åtgärder om behov finns. Utvärderingen av målet görs
av statistik för 5-årsperioden.

Infrastrukturen för cyklister ska utökas.

Antalet kilometer cykelbanor och cykelvägar ska öka med
minst1 km per år.

Följs upp genom en årlig sammanställning av antalet
kilometer nybyggda cykelbanor och cykelvägar för
varje år (både kommunala och statliga).

Det ska bli säkrare att parkera sin cykel.

Antalet cykelstölder ska minska med 6 % per år.

Följs upp genom en årlig sammanställning av polisens
statistik.
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ÅTGÄRDSSAMMANSTÄLLNING
Förslag till åtgärder har presenterats tidigare i rapporten. I tabellen på
nästa sida redovisas en översikt över samtliga åtgärder som föreslås i
cykelplanen. I denna tabell anges också en bedömning av kostnad eller
arbetsinsats för att genomföra åtgärderna – liten, mellan eller stor – samt
vem som ansvarar för genomförandet. Den exakta utformningen av en
ombyggnad, t.ex. hur en ny korsning bör se ut, eller hur en kampanj bör
genomföras, hanteras i nästa skede.
Att bedöma en åtgärds kostnad i detta skede medför stora osäkerheter,
eftersom det inte är klarlagt vilken typ av åtgärd det är som ska
genomföras. Frågor som t. ex materialval och åtgärdens omfattning är
heller inte klarlagda. Andra faktorer som påverkar den slutliga kostnaden
är konjunkturläget, hur mycket man handlar upp etc.
Den kostnadsuppskattning som görs för de fysiska åtgärderna i
tabellen på nästa sida avser byggkostnaden, alltså exkl. kostnader för
projektering, marklösen etc. I den kostnadsbedömning, med osäkerheter
enligt ovan, som gjorts inom ramen för cykelplanen ligger gränserna för
liten/mellan/stor åtgärd som följer: liten åtgärd < 100 tkr, mellanåtgärd
100-500 tkr och stor åtgärd > 500 tkr.
Målet är naturligtvis att göra så mycket som möjligt för att skapa
attraktiva cykelförhållanden i Laholms kommun och få så många som
möjligt att cykla mer. Det finns dock begränsningar, både personella
och ekonomiska, som medför att en prioritering måste göras. Vilka
åtgärder som kommer att genomföra och när, bestäms i budgetarbetet
och revideras löpande. Åtgärderna kommer att hämtas från tabellerna
på kommande sidor. Sammanställningen underlättar även för så kallade
”passa på” åtgärder i samband med andra gatuprojekt.
Gång- och cykelbana under uppbyggnad utmed Kristianstadsvägen i Laholm.
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PLATS (+ NR I KARTA FÖR LAHOLM)

ÅTGÄRD

KOSTNAD ELLER
ARBETSINSATS

ANSVARIG

Mellan

Laholms kommun

Liten - Stor

Laholms kommun

Liten

Laholms kommun

ÅR

Laholm
Flera (

i karta)

Trafiksäkerhetshöjdande åtgärd i korsningspunkt.

Laholms station (nr 1)

Översyn av stationsområdet med fokus på trygghet.

Industrigatan/cykelstråk (nr 2)

Förtydligande av cykelstråkets sträckning.

Industrigatan/Kullsgårdsvägen (nr 3)

Trafiksäkerhets- och trygghetshöjande åtgärd i korsningspunkt.

Mellan

Laholms kommun

Västerleden/Trumgatan (nr 4)

Justera slänten.

Mellan

Laholms kommun

Industrigatan (nr 5)

Ny gång- och cykelbana.

Stämmovägen (nr 6)

Ny gång- och cykelbana alt. hastighetsdämpande åtgärder.

Västerleden (nr 7)

Åtgärda smal cykelbana och dålig sikt.

Industrigatan/Ängelholmsvägen (nr 8)

2015

Stor

Laholms kommun

Mellan - Stor

Laholms kommun

2015

Stor

Laholms kommun

Trafiksäkerhets- och trygghetshöjande åtgärd i korsningspunkt.

Mellan

Trafikverket/Laholms kommun

Lagavägen (nr 9)

Justera slänten.

Mellan

Laholms kommun

Lagavägen (nr 10)

Bredda cykelbana.

Stor

Laholms kommun

Järnvägsgatan (nr 11)

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Laholms kommun

2016

Lantmannagatan (nr 12)

Förtydligande av cykelstråkets sträckning.

Mellan

Laholms kommun

2016

Stationsgatan (nr 13)

Förtydligande av cykelstråkets sträckning.

Stor

Laholms kommun

2016

Nybergs lid/Parkvägen (nr 14)

Översyn av trappa.

Stor

Laholms kommun

Nybergs lid (nr 15)

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Laholms kommun

Östertullsgatan/Humlegången (nr 16)

Förtydligande av cykelstråkets sträckning..

Mellan - Stor

Laholms kommun

Östertullsgatan/Stationsgatan (nr 17)

Förtydligande av cykelstråkets sträckning.

Mellan - Stor

Laholms kommun

Lingården (nr 18)

Förtydligande av cykelstråkets sträckning.

Mellan

Laholms kommun

Lingården (nr 19)

Förtydligande av cykelstråkets sträckning.

Mellan

Laholms kommun

Stadsparken (nr 20)

Förtydligande av cykelstråkets sträckning.

Banstigen (nr 21)

Åtgärder avseende standard och orienterbarhet.

LP Hanssons väg/Parkvägen (nr 22)

2015

2017

Liten

Laholms kommun

Mellan - Stor

Laholms kommun

Förtydligande av cykelstråkets sträckning.

Liten

Laholms kommun

Glänningeleden till gc-väg mot Vallberga (nr 23)

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Laholms kommun

2018

Norra Sofieroleden (nr 24)

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Laholms kommun

2017

Glänningeleden (nr 25)

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Laholms kommun

2017

Hellbakken till Glänningesjö förskola (nr 26)

Höj standarden, t.ex. beläggning och belysning.

Mellan - Stor

Laholms kommun

Norra Sofieroleden till Kristianstadvägen (nr 27)

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Laholms kommun

Kristianstadvägen (nr 28)

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Laholms kommun

Kristianstadvägen/Öreliden (nr 29)

Förtydligande av cykelstråkets sträckning.

Mellan

Laholms kommun

Kristianstadvägen (nr 30)

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Laholms kommun

Ringvägen (nr 31)

Ny gång- och cykelbana

Stor

Laholms kommun

Åtgärdssammanställning
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2017
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Trafiksäkerhetshöjdande åtgärd i korsningspunkt.

Mellan

Laholms kommun

Ejdervägen

Markera utrymme för cyklister längs gator.

Mellan

Laholms kommun

Birger Pers väg

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Laholms kommun

Rombergs väg

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Laholms kommun

Mellbyvägen

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Laholms kommun

2019

Söderleden

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Laholms kommun

2019

Kolonivägen/Södra Snedvägen

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Laholms kommun

Mellan

Laholms kommun

Stor

Laholms kommun

Mellan

Laholms kommun

Stor

Laholms kommun

Mellan

Trafikverket/Laholms kommun

Mellbystrand
Flera

i karta

2019

Skummeslövsstrand
Flera

i karta

Trafiksäkerhetshöjdande åtgärd i korsningspunkt.

Korsningen Kustvägen/Norra Strandvägen

Trafiksäkerhets- och trygghetshöjande åtgärd i korsningspunkt.

Flera gator mellan Kustvägen och stranden

Markera utrymme för cyklister längs gator.

Vallbergavägen

Ny gång- och cykelbana.
Genevad

Flera

i karta

Trafiksäkerhetshöjdande åtgärd i korsningspunkt.

Halmstadsvägen

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Trafikverket/Laholms kommun

Öringevägen

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Trafikverket/Laholms kommun

Eriksbergsgatan

Breddning av gång- och cykelbana.

Stor

Laholms kommun

Mellan

Trafikverket/Laholms kommun

Hasslöv
En

i karta

Trafiksäkerhetshöjdande åtgärd i korsningspunkt.
Hishult

Mellan

Trafikverket/Laholms kommun

Markarydsvägen

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Trafikverket/Laholms kommun

Nordanåvägen

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Trafikverket/Laholms kommun

Mellan

Trafikverket/Laholms kommun

Flera

i karta

Trafiksäkerhetshöjdande åtgärd i korsningspunkt.

Knäred
Flera
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i karta

Trafiksäkerhetshöjdande åtgärd i korsningspunkt.

Prästgårdsvägen/Stationsvägen

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Trafikverket/Laholms kommun

Otterdalsvägen/Sjöaredsvägen

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Trafikverket/Laholms kommun

Flammavägen

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Laholms kommun

Åtgärdssammanställning
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Trafiksäkerhetshöjdande åtgärd i korsningspunkt.

Mellan

Trafikverket/Laholms kommun

Flera lokalgator med cykelstråk

Hastighetsdämpande åtgärder

Mellan

Laholms kommun

Sjövägen

Förbättra standarden befintligt stråk alt. ny gång- och cykelbana.

Mellan - Stor

Laholms kommun

En

Trafiksäkerhetshöjdande åtgärd i korsningspunkt.

Mellan

Trafikverket/Laholms kommun

Stor

Trafikverket/Laholms kommun

Mellan

Trafikverket/Laholms kommun

ÅR

Lilla Tjärby
Flera

i karta

Ränneslöv
i karta

Byvägen

Ny gång- och cykelbana.
Skottorp

Flera

i karta

Trafiksäkerhetshöjdande åtgärd i korsningspunkt.

Strandvägen

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Trafikverket/Laholms kommun

Rosenlundsvägen

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Trafikverket/Laholms kommun

Marbäcksvägen

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Trafikverket/Laholms kommun

Vallberga
Mellan

Trafikverket/Laholms kommun

Skottorpsvägen/Kövlingevägen

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Trafikverket/Laholms kommun

Lögnäsvägen

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Trafikverket/Laholms kommun

Mellan

Trafikverket/Laholms kommun

Flera

i karta

Trafiksäkerhetshöjdande åtgärd i korsningspunkt.

Veinge
Flera

i karta

Trafiksäkerhetshöjdande åtgärd i korsningspunkt.

Vibeshögsvägen

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Trafikverket/Laholms kommun

Laholmsvägen

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Trafikverket/Laholms kommun

Skogabyvägen

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Trafikverket/Laholms kommun

Åtgärdssammanställning

55

PLATS

ÅTGÄRD

KOSTNAD ELLER
ARBETSINSATS

ANSVARIG

Mellan

Trafikverket/Laholms kommun

Våxtorp
Flera

i karta

Trafiksäkerhetshöjdande åtgärd i korsningspunkt.

Kristianstadvägen

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Trafikverket/Laholms kommun

Rössjöholmsvägen

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Trafikverket/Laholms kommun

Hishultsvägen

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Trafikverket/Laholms kommun

Båstadsvägen

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Trafikverket/Laholms kommun

Kyrkvägen

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Laholms kommun

Förbindelser mellan lokalgator i nordöst

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Laholms kommun

Mellan

Trafikverket/Laholms kommun

Ysby
En

i karta

Trafiksäkerhetshöjdande åtgärd i korsningspunkt.

Ljunghemsvägen

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Trafikverket/Laholms kommun

Brödåkravägen

Ny gång- och cykelbana.

Stor

Trafikverket/Laholms kommun

Kompletterande åtgärder
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Hela kommunen

Övergripande trafiksäkerhetsåtgärder

Liten

Laholms kommun

Hela kommunen

Påverkansåtgärder

Liten

Laholms kommun

Hela kommunen

Bättre drift och underhåll

Mellan

Laholms kommun

Hela kommunen

Cykelfållor

Liten

Laholms kommun

Hela kommunen

Ökad tydlighet

Liten

Laholms kommun

Hela kommunen

Fler och bättre cykelparkeringar

Liten

Laholms kommun

Hela kommunen

Mer vägvisning

Mellan

Laholms kommun

Hela kommunen

Ökad service

Liten

Laholms kommun

Hela kommunen

Förbättringar i stadsbyggnadsprocessen

Liten

Laholms kommun

Hela kommunen

Utvärdering och uppföljning

Liten

Laholms kommun

Hela kommunen

Samarbete och samråd

Liten

Laholms kommun/Trafikverket/
Hallandstrafiken

Åtgärdssammanställning

ÅR

