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Cykeln är idag ett viktigt transportmedel som
främjar bättre hälsa, positiva effekter på miljön
samt ger fler möjlighet att delta i det offentliga
rummet. Cykeln är en viktig del i samhällets omställning mot ett miljövänligare transportsystem.
Kommunfullmäktige antog den 15 februari 2018
”Cykelplan Ystads kommun 2018-2028”. Detta
är Ystads kommuns första cykelbokslut. Syftet
med bokslutet är att summera och kommunicera
det gånga årets arbete för att nå de övergripande
målen i cykelplanen samt redovisa arbetet med att
utveckla Ystad som cykelkommun.

År 2015 antog Ystads kommun en cykelstrategi och 2018
antogs kommunens cykelplan. Syftet med dessa dokument är
att ta ett helhetsgrepp om de frågor som kan bidra till en ökad
andel cyklister i Ystad samt till och från omkringliggande byar
och landsbygd. Strategin syftar till att på en övergripande nivå
visa på ett antal områden som bör hanteras för att förbättra
och öka cykelanvändandet i kommunen.
Cykelplanen tar strategierna ett steg längre och innefattar
konkreta åtgärdsförslag som ger ett tryggt, säkert och gent
cykeltrafiknät. Den innehåller också åtgärdsförslag som ökar
standarden på cykelvägarna, möjligheten att kombinera cykel
och kollektivtrafik samt förbättrar informationen och höjer
statusen. Cykelplanen används för att underlätta och stödja ett
strukturerat arbetssätt i både ett tidigt och sent skede inom
planering, anläggning och drift för att nå målen.
Cykelplanen innehåller två mål:
• Antalet cykelresor som kommunens
invånare gör ska öka med 35 % under
perioden för cykelplanen (2018–2028)
• Antalet allvarligt och måttligt skadade
cyklister och mopedister ska inte öka
under perioden för cykelplanen
För att tydligt kunna följa upp målsättningen i cykelplanen har ett antal
indikatorer tagits fram.
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CYKELTRAFIKEN
IDAG
Cykelräkning
I september genomfördes en stor flödesmätning av
cykeltrafik med hjälp av slangutrustning. Mätningen är
en viktig del i att öka kunskapen om cykeltrafiken i Ystad.
Liknande mätning kommer att göras vart 3e år för att
kunna följa utvecklingen. Resultatet är även viktigt underlag i planerade investeringar samt drift och underhåll.
Mätningen genomfördes i 34 punkter. Väder är en
viktig parameter för användningen av cykel och för att
minimera denna inverkan gjordes mätningen under två
veckor. Merparten av punkterna var inom Ystad tätort
men cykeltrafiken mättes också på cykelvägen mot
Nybrostrand, på cykelvägen mellan Nybrostrand och
Köpingebro och på cykelvägen mot Svarte.
Flödet varierade stort mellan mätpunkterna. Högst flöde

var det på cykelbanan längs Blekegatan där drygt 900
cyklister i snitt passerade per dygn (dubbelriktad trafik).

RESULTAT AV MÄTNING AV CYKELTRAFIKFLÖDEN SEPTEMBER 2018
Huvudcykelnät
Befintligt huvudcykelnät

Hedeskoga

Framtida länk med planerat
genomförande sedan tidigare

47 f/d

Befintlig lokal länk som bör ingå
i huvudcykelnätet

108 f/d

Framtida länk
Mätpunkt
xxx f/d
Antal uppmätta cyklister.
Medelvärde dygnstrafik
(mån-sön) för mätperioden
2018-08-31–2018-09-14.

129 f/d

Ystad
285 f/d

259 f/d

194 f/d

167 f/d

361 f/d
143 f/d

255 f/d

211 f/d

395 f/d
387 f/d

516 f/d

390 f/d

146 f/d
260 f/d

290 f/d

426 f/d
902 f/d

460 f/d
240 f/d

274 f/d

178 f/d

214 f/d
191 f/d

185 f/d
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282 f/d

204 f/d

182 f/d

0

192 f/d

1 000 m

80 f/d

Resultat cykelbarometer

Olyckor STRADA

Hösten 2018 kom Ystads första fasta mätpunkt upp i
form av en cykelbarometer på Regementsgatan. Barometern registrerar cyklister som passerar i båda riktningarna genom induktiva slingor i cykelbanan. Syftet är att
motivera cyklister och andra trafikanter att välja cykeln
som färdmedel, samt att den ger kommunen ett bra
underlag för cykelplaneringen.
Mätningarna startade den 5 oktober 2018 och för
varje månad har antalet cyklister ökat, vilket beror på att
ombyggnationen av Regementsgatan färdigställs etappvis
och cykelbanan därmed blir längre och längre. Hela
cykelbanan beräknas vara klar i juni 2019.

Enligt målen i cykelplanen ska antalet allvarligt och måttligt skadade cyklister och mopedister inte öka under
perioden för cykelplanen. Den viktigaste åtgärden för att
minimera allvarlighetsgraden bland olyckorna är att se
till att motorfordonens hastighet är låg i de punkter eller
längs med de sträckor där cyklister rör sig.
I den nationella olycksdatabasen STRADA registreras
trafikolyckor av polis och sjukvård. Det verkliga antalet
olyckor med cyklister är dock fler eftersom många
olyckor, framför allt lindriga, varken kommer polisen
eller sjukvården till kännedom.
Diagrammen nedan för Ystads kommun visar dels
totala antalet cykel- och mopedolyckor per år och
svårighetsgrad och dels singelolyckor med cykel och
moped per år. Gällande olycksstatistik är det viktigt att
titta på långsiktiga trender snarare än skillnaden mellan
enstaka år. Men trenden visar inte på någon minskning
utan snare ökning, speciellt avseende singelolyckor. De
senaste 5 åren har andelen singelolyckor legat på mellan
73 och 84 %. Det finns många orsaker till singelolyckor,
men ett viktigt område att jobba med är drift och underhåll.

HÖGSTA UPPMÄTTA VÄRDE HITTILLS

471

/dygn

(tisdag 30 april 2019)

MEDELVÄRDE NOV 2018 – APRIL 2019
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226
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Resvaneundersökning
Hösten 2018 genomfördes en stor resvaneundersökning i
Skåne där alla skånska kommuner deltog. Resultatet från
denna kommer senare under 2019. Diagrammet nedan
visar resultaten från undersökningen år 2007 respektive
2013. Både 2007 och 2013 gjordes 14 % av resorna i Ystads
kommun med cykel.
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Cykelhjälmsanvändning
NTF i Skåne genomförde cykelhjälmsmätningar i alla
skånska kommuner 2018. Mätningarna har genomförts utanför skola/skolor och på ett eller flera cykelstråk med relativt få observationer. Enligt mätningarna
hamnade Ystads kommun på plats 31 av 33.
Totalt

Barn upp till
15 år (lagkrav)

Vuxna

Ystads
kommun

14 %

30 %

9%

Snitt
Skåne

36 %

55 %

22 %
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2%

Cykelfrämjandets
Kommunvelometer

10
9

Kommunen deltog för första gången i Cykelfrämjandets
”Kommunvelometer”, som är en jämförelse och utvärdering
av kommuners arbete och arbetssätt inom cykelområdet.
2018 deltog 53 kommuner i granskningen, både små
och stora kommuner. Sett till alla deltagande kommuner
hamnade Ystad på plats 40 av 53. Sett till gruppen små
kommuner (färre än 50 000 invånare) hamnar Ystad på
plats 13 av 22. För varje kommun görs en beskrivning av
arbetet med cykling. Den sammanfattande beskrivningen
för Ystad är:

6
5
4
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2
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Uppföljning och mätning

Cykelpolitik

Aktiviteter 2017

information/marknadsföring

0
Infrastruktur/underhåll

Kommunen får också rekommendationer om vilka områden man behöver stärka sig inom. Först och främst
rekommenderas att kommunen stärker sina insatser
inom uppföljning och mätning, t.ex. genomföra en nöjdhetsundersökning, starta upp ett samarbete med cyklister
och ta fram ett cykelbokslut. Kommunen rekommenderas
också att stärka sitt arbete inom information och marknadsföring.

7

Befintlig infrastruktur

Ystad deltar för första gången i Kommunvelometern
och får 30 i totalpoäng. Ystad får poäng inom samtliga
områden och är särskilt stark inom infrastruktur och
underhåll. Ystads resultat är ett bra resultat för en förstaårskommun och resultatet pekar på att kommunen
har en väldigt god grund att jobba vidare från då de
bland annat har antagen cykelstrategi och cykelplan
som kan vägleda det fortsatta arbetet.

8

Ystad
Medelvärde
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INFRASTRUKTUR
Cykelvägar

PONNYGATAN

En av de viktigaste kriterierna för en bra cykelkommun
är att det finns gott om gena, sammanhängande och
trafiksäkra cykelbanor. Kommunen arbetar med att
kontinuerligt utöka cykelnätet både inom staden och
på landsbygden. Ystads kommun hade i slutet av 2018
ca 74 km kommunal cykelväg. Utöver detta finns ca
29 km statliga cykelvägar inom kommunen.
Under 2018 har flera nya cykelvägar byggts i kommunen, totalt knappt 9 km varav 6,7 km utgörs av statliga
cykelvägar mellan Hedeskoga – Sövestad och Ystad –
Stora Herrestad. Nya cykelvägar är:

HEDESKOGA – SÖVESTAD

En ny gång- och cykelbana har byggts längs Ponnygatans
norra sida, totalt 100 meter. Den har byggts för att underlätta att ta sig till och från busshållplatsen utmed Bellevuevägen eftersom hållplats Ponnygatan försvinner när elbussarna införs i augusti 2019.

Trafikverket har byggt en ny 4500 meter lång cykelväg
mellan Hedeskoga och Sövestad som kommunen varit
med och medfinansierat.

REGEMENTSGATAN

Som en del i ombyggnaden av Regementsgatan byggs
en ny cykelväg längs hela södra sidan av gatan. Under
2018 färdigställdes sträckan mellan Surbrunnsvägen och
Mariagatan, totalt 265 meter.

KRISTIANSTADVÄGEN (VÄG 19)

TRÄDGÅRDSSTADEN

Inom projektet Trädgårdsstaden har en ny cykelväg
byggts genom området, en sträcka på 320 meter.
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Kommunen har byggt en ny cykelväg längs Kristianstadvägen (väg 19) på sträckan mellan Metallgatan och Nya
Öja. Sträckan är 1600 meter. Trafikverket har byggt
cykelvägar vidare ut mot Stora Herrestad så att det nu
är möjligt att cykla mellan Ystad och Stora Herrestad
på antingen cykelväg eller lågtrafikerad väg. De statliga
cykelvägarna är 2200 meter långa (flera delsträckor).

Nya vattentornet

Ponnygatan

Hälsobackskyrkan

Förstudie
cykelvägar

Backaskolan
Polishuset

Cykelplanen pekar ut ett huvudcykelnät där en del länkar finns
medan andra saknas. Ett första
steg i planeringsprocessen för
nya cykelvägar är att ta fram
förstudier för dessa. Under 2018
har förstudier påbörjats för
cykelväg längs Gustafsgatan
och Thorssons väg samt längs
Sjömansgatan. I förstudierna
belyses förutsättningar, mål
för åtgärder, principer för lokalisering och utformning. Slutligen
görs en förprojektering med
kostnadskalkyl av den föreslagna lösningen.

Erici förskola

Soldalens förskola

Backsippan

Ungdomens hus
Ystads lasarett

Berghusa

Gustafsgatan

Nektarinens förskola

Tennisstadion

Thorssons väg

Plantskolegången,
Trädgårdsstaden Bellevue

Parkgymnasiet

Norreportskolan

Blekeskolan

Abrahamslunds förskola
Klostergården
Sankt Petri kyrka

Västervångskolan
Ängaskolan

Ystads Frivillige Bergnings-Corps museum
Jens Jacobsens hus

Edvinshemsskolan

Ystad Arena

Ystads Militärmuseum

Österportgymnasiet

Göken
Regementsgatan,
Östersjögymnasiet
delsträckan Surbrunnsv. - Mariag. Kunskapsskolan

Nya rådhuset

Östra skolan
Gamla rådhuset Sankt Nicolai katolska kyrka
Sankta Maria kyrka
Ziska parkeringshus
Bollen
Charlotte Berlins museum
Ystads konstmuseum
Ystads turistbyrån Tingshuset

SjömansgatanYstads teater
Hvita Briggen

Uppståndelsens kapell

Nya cykelvägar 2018
Förstudie cykelvägar

Cykelöverfarter
och cykelpassager
NTF gjorde under 2014 en inventering av samtliga gångoch cykelpassager i Ystad utifrån trafiksäkerhetsstandard.
Enligt inventeringen var endast 12 % av gång- och cykelpassagerna på huvudgatunätet inom Ystad tätort säkra.
En passage räknas som säker om den antingen är planskild eller om 85-percentilen av bilister kör maximalt
30 km/h, vilket t.ex. kan uppnås genom gupp.
Under 2018 påbörjades en ombyggnation av Regementsgatan där flera tidigare osäkra passager finns.
Dessa hastighetssäkras nu.

Inventering av cykelnätet
I NVDB, Nationell Vägdatabas, finns cykelnät och korsningspunkter i hela landet registrerat. Varje kommun
levererar in data och en översyn har påbörjats för att
rätta till felaktigheter i nätet. Det handlar till exempel om
länkar som saknas och länkar som klassats som cykelnät
trots att de är trappor eller smala stigar för bara gående.
För att hitta felaktigheterna har inventeringar gjorts i fält.
Det är viktigt att ha ett korrekt nät i NVDB eftersom
externa aktörer hämtar information därifrån. När ett korrekt nät finns i NVDB är det lättare att fylla på med annan
information såsom typ av beläggning och om belysning
finns eller ej. Tanken är också att dela upp cykelnätet
inom kommunen i ett huvudnät och ett lokalnät utifrån
Cykelplanen. Därefter är det möjligt att på ett mer systematiskt sätt inventera och åtgärda brister i nätet. Ett korrekt
nät underlättar också när en cykelkarta ska tas fram.

Cykelparkeringar
I september 2018 genomfördes en inventering och
beläggningsstudie av cykelparkeringarna kring de tre
stationerna i kommunen: Ystad, Svarte och Köpingebro.
Antalet parkerade cyklar räknades vi två tillfällen, båda

gångerna kl. 10 på förmiddagen då beläggningen bedömdes vara som högst sett till att cykelställen huvudsakligen används för skol- och arbetspendling.
Vid Ystad station finns ca 800 cykelplatser. Beläggningen är ojämn mellan de olika platserna där det i platserna närmast stationen finns fler parkerade cyklar än det
finns ställ medan det i på vissa ställen i princip är tomt.
172 av platserna är under tak, men på grund av att dessa
är placerade långt bort från stationen är här nästan tomt.
Beläggningen totalt sett var relativt lika vid de två mättillfällena och var cirka 57 %.
Vid Köpingebro station finns 57 cykelplatser. Här var
beläggningen 74 % vid ena mättillfället och 61 % vid andra
tillfället.
Vid Svarte station finns 60 cykelplatser. Beläggningen var
90 % vid ena mättillfället och 77 % vid andra mättillfället.

YSTAD STATION

800 57%
cykelplatser

KÖPINGEBRO STATION

57

cykelplatser

beläggning

74%
beläggning

SVARTE STATION

60 90%
cykelplatser

beläggning
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Cykelparkeringsnorm
Trädgårdsstaden
I kommunen finns idag ingen parkeringsnorm varken
för bil eller cykel som används när bygglov ska ges vid
nybyggnation. Specifika normtal för bil tas fram för varje
projekt.
Trädgårdsstaden är ett större exploateringsprojekt där
en ny grön stadsdel byggs med cirka 400 bostäder halvcentralt i Ystad. Fokus är att bevara och skapa mycket
grönska samt arbeta med klimatsmarta lösningar. På
byggherrarna ställs krav genom att samla poäng utifrån
ett antal så kallade ”Gröna punkter” inom områdena
grönt på tomt, energi och transport. Det är möjligt att få
poäng om särskilda satsningar görs på cykelparkeringen
såsom att ha säkra, väderskyddad och nära entréer.
När bygglov ska beviljas görs också en bedömning av
antalet cykelparkeringar. En specifik norm har tagits fram
för detta projekt enligt följande:
Storlek på
lägenhet

Antal cykelplatser/
bostadsenhet

Max 35 kvm

1

Max 65 kvm

2

Max 100 kvm

2,5

Över 100 kvm

3
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Drift och underhåll
Framkomligheten och säkerheten
för cyklister påverkas i stor grad
av kvalitén på underhållet av cykelvägnätet.
I kommunen genomförs många
olika typer av drift- och underhållsåtgärder; beläggningsåtgärder,
regelbunden sopning och snöröjning, beskärning av vegetation,
underhåll av cykelpumpar och
belysningsåtgärder. Åtgärder görs
både utifrån fastställda rutiner
och utifrån akuta behov och
önskemål. Felanmälan kan både
göras via telefon, formulär på kommunens hemsida
samt via en app i mobilen.
Varje år kontrollerar och förbättrar kommunen beläggning på gång- och cykelvägar. Exempel på gångoch cykelvägar som fick ny beläggning under 2018 är
gång- och cykelvägar i Sövestad samt cykelvägen längs
Kristianstadvägen i Ystad.
Med jämna mellanrum omhändertar kommunen
övergivna cyklar. Detta görs vid stationsområdena i
Ystad, Svarte och Köpingebro. 2018 omhändertogs
ca 200 cyklar.

KOMMUNIKATION
OCH DIALOG
Trafikantveckan

Enkät trafikstrategi

Under den Europeiska Trafikantveckan 16-22 september
genomförde kommunen ett antal aktiviteter.
Under måndagen fick all personal på Tekniska avdelningen möjlighet att prova på elcykel. De som ville fick
vara med i en tävling där det gällde att cykla samma
bana två gånger på så lika tid. Cirka 40 personer deltog
och för många var det första gången de provade en
elcykel. På onsdagen underhöll under lunchtid gatumusikanter resenärer till och från Ystad station och
kommunen delade ut äpplen.
På fredagen ägde huvudevenemanget rum på Stortorget
i Ystad. Kommunen hade ett tält med information om
kommunens arbete med trafikfrågor och energi- och
klimatrådgivning, med speciellt fokus på cykel. Det fanns
möjlighet att göra sin egen smoothie på en ”smoothiecykel” och delta i en frågetävling där första pris var cykelhjälmen ”Hövding”. Även den lokala cykelklubben och
Skånetrafiken deltog. Hos den lokala cykelklubben fanns
det möjlighet att prova flera olika typer av cyklar, bland
annat elcykel. Många stannade och tittade och cirka 800
koppar kaffe delades ut.

I arbetet med en trafikstrategi för Ystads kommun fanns
en digital enkät ute på kommunens hemsida våren 2018.
Totalt svarade 621 personer på enkäten varav cirka hälften
bodde i tätorten Ystad. De svarande var i åldern 12–87 år.
Frågorna i enkäten rörde färdmedelsval och synen på
tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet i trafiken i kommunen. Utifrån enkäten kan flera viktiga slutsatser dras
utifrån cykelperspektivet.

OM DU SKULLE VÄLJA ETT ANNAT
FÄRDMEDEL ÄN BIL, VILKET ÄR
MEST TROLIGT?

6%
36%
7%
18%
23%
10%

Gång

Cykel

Stadsbuss

Regionbuss
Tåg

Annat

FLER SKULLE VÄLJA
ATT CYKLA ISTÄLLET
FÖR ATT KÖRA BIL
OM…
•
•
•
•
•
•

Det gick snabbare att cykla än att ta bilen
Det fanns fler cykelbanor på landsbygden
Cykelbanorna är bättre (t ex. beläggning)
Vinterväghållningen var bättre
Säkerheten ökar för cyklister
Det fanns fler cykelbanor i kommunens tätorter
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LÄS MER

Cykelplan och Cykelstrategi:
https://www.ystad.se/globalassets/dokument/sam/planavdelningen/
cykelstrategi_antagande_kf_minstafilstorlek.pdf
https://www.ystad.se/bygg-miljo/gator-och-trafik/cykel/cykelplan/

www.ystad.se

