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Ystads kommun ska ha ett trafiksystem som skapar 
goda förutsättningar till att leva, bo och resa energi-
effektivt och fossilbränslefritt i hela kommunen.  
Trafiksystemet ska erbjuda tillgänglighet med god 
kvalitet för både invånare, besökare och näringsliv. 
Det ska också vara användbart, tryggt och säkert  
för alla och bidra till en förbättrad hälsa bland  
kommunens invånare.
 Kommunfullmäktige antog 2019 ”Trafikstrategi 
Ystads kommun 2019–2030” som innehåller mål och 
strategier för hur kommunen ska arbeta för att nå dit 
vi vill. En del i arbetet är att summera och utvärdera 
vad som gjorts som ett underlag för kommande  
planering och beslut, vilket görs i detta trafikbokslut. 
Trafikbokslutet är Ystads kommuns första. Tidigare har 
ett cykelbokslut tagits fram som en uppföljning av 
kommunens cykelplan, men nu görs ett summerande 
bokslut för alla trafikslag men med särskilt fokus på 
cykel.
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MÅL

Trafikstrategi
Ystads kommun antog 2019 en trafikstrategi för åren 
2019–2030. Trafikstrategin tydliggör kommunens ambi-
tion och mål för transportsystemet, samtidigt som den 
ger en samlad bild av nuläget och utmaningar framöver. 
I trafikstrategin finns tio mål indelade utifrån olika om- 
råden såsom tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö och 
hälsa. Till varje mål finns ett antal strategier kommunen 
behöver arbeta med för att målen ska nås. Ett av målen 
är ”År 2030 ska Ystadsbornas resor ske till större del till 
fots, med cykel eller med kollektivtrafik och mindre med 
bil.” Till detta mål finns önskad färdmedelsfördelning år 
2030.

saknas

TRAFIKSTRATEGI 
YSTADS KOMMUN

2019-2030

CYKELPLAN
2018-2028

Cykelstrategi och cykelplan
Ett viktigt område att arbeta vidare med är att få fler  
att cykla. Ystads kommun har därför en cykelstrategi 
(antagen 2015) och en cykelplan (antagen 2018). Dessa 
dokument tar ett helhetsgrepp om de frågor som kan  
bidra till en ökad andel cyklister i Ystad samt till och  
från omkringliggande byar och landsbygd.

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 cykel- 
 planen

För att tydligt kunna 
följa upp målen i  
trafikstrategin och  
cykelplanen finns ett 
antal indikatorer som 
ska följas upp. Sist i 
detta trafikbokslut 
finns en summering 
av hur vi ligger till 
gällande indikato-
rerna.
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Mål
År 2030 ska Ystadsbornas resor ske till större del 
till fots, med cykel eller kollektivtrafik och mindre 
med bil.
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TRAFIKEN IDAG

Resvaneundersökning  
kommuninvånare
Under 2018 genomfördes en stor resvane-
undersökning i Skåne där samtliga skånska 
kommuner deltog. Enkäter skickades ut till 
1903 invånare i Ystads kommun och 737 
valde att delta. 
 Diagrammet nedan visar resultaten från 
undersökningen år 2018 i jämförelse mellan 
2013. Andelen resor med bil har minskat, 
från 66 till 63 %. Även andelen resor med 
buss har minskat något. Andelen resor 
med tåg, cykel och till fots har ökat. 
 Tittar man på andel resor per färdmedel 
som är kortare än 5 km ökar cykelresorna 
och gångtrafikens andel. Av dessa resor 
görs 30 % med cykel och 17 % till fots.  
Andelen bilresor är dock fortfarande  
relativt hög, 49 %.

Biltrafikmätning
Vart tredje år gör Ystads kommun trafikmätningar på  
cirka 50 platser i staden. Den senaste mätningen gjordes 
i november 2020.

FLÖDE
Jämfört med mätningen 2017 har trafikflödena generellt 
sett minskat. Cirka hälften av punkterna hade en minsk-
ning på 11 % eller mer. I tio av punkterna var minskningen 
större än 20 %. Resultatet har påverkats av Corona- 
pandemin och överensstämmer med Trafikverkets data 
för andra vägar. Under pandemin har människor rest 
mindre, t.ex. till följd av att fler arbetar hemifrån. Även 
om det finns en förklaring bakom resultatet visar det att 
trafikflöden går att påverka. Det kan både göras genom 
att människor väljer andra färdmedel och att människors 
behov av att resa minskar, t.ex. genom hemarbete. 

HASTIGHETER
Mätningarna visar att det fortsatt är problem med höga 
hastigheter på många gator. Men mätningarna visar ock-
så att de åtgärder som kommunen vidtar för att sänka 
hastigheterna ger effekt. Det yttersta ansvaret ligger på 
den som kör fordonet men utformningen kan stödja  
trafikanterna i att hålla rätt hastighet. Det kan t.ex. handla 
om smalare vägbredd, upphöjda korsningar eller fart- 
hinder i enskilda punkter.

2020 är ett år som präglas av Corona-pandemin på många olika sätt, så även när det gäller trafik.  
Råd och restriktioner har påverkat både hur mycket vi reser, vilken typ av resor vi gör, vart vi reser 
och typ av färdmedel. Ystads kommun har inte gjort någon specifik analys av påverkan på resor, men 
områden som haft stor effekt är t.ex. rekommendationerna att arbeta hemma, distansundervisning i 
skolor och uppmaningen att bara åka kollektivtrafik om man måste.

RESULTAT HASTIGHETSMÄTNINGAR

Exempel på gator som har höga uppmätta hastigheter 
jämfört med skyltad hastighet är Västerleden, Malmö- 
vägen, Missunnavägen, Edvinshemsvägen och Saltsjö-
badsvägen.
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Bil Buss Tåg Cykel Till fots Annat

2013        2018

14 punkter hade en 85-percentil på skyltad hastighet 
eller under.
11 punkter hade en 85-percentil på 1-5 km/h över 
skyltad hastighet.
19 punkter hade en 85-percentil på 6–10 km/h över 
skyltad hastighet.
7 punkter hade en 85-percentilen på 11 km/h eller 
mer över skyltad hastighet.
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Fasta mätpunkter för cykel
Hösten 2018 kom Ystads första fasta mätpunkt upp i 
form av en cykelbarometer på Regementsgatan. Hösten 
2020 har ytterligare tre fasta  
mätpunkter installerats. Till  
skillnad från barometern på  
Regementsgatan, visar inte dessa  
resultatet för cyklisterna som  
passerar, utan används som  
ett underlag i kommunens  
planering.

* Under januari – maj 2019 pågick ombyggnation av Regementsgatan. Hela cykelbanan öppnades i juni 2019.

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000
20000
22000
24000
26000
28000
30000

Antal cyklister

JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC

Regementsgatan
2020

Regementsgatan 
2019*

Styrmansgata
2020

Bellevuevägen, 
västra sidan 2020

Bellevuevägen,
östra sidan 2020

HÖGSTA UPPMÄTTA VÄRDE 2020 (CYKLISTER PER DYGN)

MEDELVÄRDE 2020 (CYKLISTER PER DYGN)

610

1187

356

622

211

384

264

490

Regementsgatan

Regementsgatan

Lördag 8 augusti Måndag 12 oktober Tisdag 13 oktober Måndag 1 oktober

Styrmansgatan

Styrmansgatan

Bellevuevägen,
västra sidan

Bellevuevägen,
västra sidan

Bellevuevägen,
östra sidan

Bellevuevägen,
östra sidan

Slingor i cykelbanan som räknar 
hur många som passerar på Bellevuevägen.



6 | TRAFIKBOKSLUT 2020

Olyckor STRADA
Enligt målen i trafikstrategin ska det totala antalet skadade 
minska och ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafik- 
en i Ystads kommun. Enligt målen i cykelplanen ska  
antalet allvarligt och måttligt skadade cyklister och 
mopedister inte öka under perioden för cykelplanen.  
Att målet för cyklister handlar om att inte öka snarare  
än minska, beror på att cykelplanen samtidigt har ett mål 
att antalet cyklister ska öka.
 I den nationella olycksdatabasen STRADA registreras 
trafikolyckor av polis och sjukvård. Det verkliga antalet 
olyckor med gående och cyklister är dock fler eftersom 
många olyckor, framför allt lindriga, varken kommer  
polisen eller sjukvården till kännedom. Pga. Corona- 
pandemin är sjukvården hårt belastad, vilket har fått till 
följd att sjukvården inrapportering till STRADA kraftigt 
minskat under 2020. Pga. detta stora bortfall går det inte 
att jämföra statistik för 2020 med tidigare år. 
 Gällande olycksstatistik är det viktigt att titta på lång-
siktiga trender snarare än skillnaden mellan enstaka år. 
Gällande det totala antalet skadade personer i trafik- 
olyckor är det svårt att se någon tydlig trend. Gällande 
antalet skadade cyklister och mopedister, visar inte  
trenden på någon minskning utan snarare en ökning, 
speciellt avseende singelolyckor. De senaste 5 åren har 
andelen singelolyckor legat på mellan 73 och 84 % av  
antalet olyckor. Även sett till antal skadade fotgängare 
står singelolyckorna för en mycket stor andel. Det finns 
många orsaker till singelolyckor, men ett viktigt område 
att jobba med är drift och underhåll.

ANTAL SKADADE CYKLISTER OCH  
MOPEDISTER PER ÅR OCH SVÅRIGHETS-
GRAD I YSTADS KOMMUN

ANTAL SKADADE PERSONER I TRAFIK- 
OLYCKOR PER ÅR OCH SVÅRIGHETSGRAD I 
YSTADS KOMMUN
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Cykelhjälmsanvändning
NTF i Skåne genomför cykelhjälmsmätningar i alla skånska 
kommuner varje år. Mätningarna genomförs utanför skolor 
och på ett eller flera cykelstråk med relativt få observa-
tioner. Resultaten varierar mycket från år till år, eftersom 
antalet observationer är få, men ger ändå en indikation. 
Mätningen för 2020 visar att användningen ökat, även 

Cykelfrämjandets  
Kommunvelometer
Ystads kommun deltog för tredje gången i Cykelfrämjan-
dets ”Kommunvelometer”, som är en jämförelse och  
utvärdering av kommuners arbete och arbetssätt inom 
cykelområdet. Granskningen avser föregående år.
 2020 deltog 40 kommuner i granskningen. Sett till alla 
deltagande kommuner hamnade Ystad på plats 27 av 40. 
Föregående år hamnade Ystad på plats 32 av 45. Sett till 
gruppen små kommuner (färre än 50 000 invånare) 
hamnade Ystad på plats 5 av 12.
 Jämfört med 2019, ökar Ystads kommun poängen i 
samtliga delområden förutom infrastrukturinvesteringar, 
som är oförändrad. Jämfört med andra i gruppen små 
kommuner ligger Ystad under snittpoängen i delområdet 
informations- och marknadsföringsinvesteringar. Kom-
munen får goda resultat i alla delområden inom organi-
sation: cykelpolitik, uppföljning och mätning och organi-
satoriska åtgärder. Ystad förbättrar främst sina poäng i 
åtgärdsdelområdena och visar på en utökad och bred 
verktygslåda för arbete med ökad, säker och attraktiv 
cykling.
 Likt tidigare år är 
området informa-
tion och marknads-
föring det område 
där kommunen har 
störst förbättring-
spotential enligt 
Kommunvelo- 
metern. Då  
behövs avsatta 
medel och per- 
sonalresurser för 
att genomföra  
olika kampanjer 
och aktiviteter.

TOTALT BARN UPP TILL 15 ÅR  
(LAGKRAV) VUXNA

År 2020
Medelvärde år 

2013–2020 År 2020
Medelvärde år 

2012–2020 År 2020
Medelvärde år 

2013–2020

Ystads kommun 20 % 19 % 61 % 40 % 15 % 14 %

Snitt Skåne 40 % 35 % 58 % 55 % 24 % 21 %

Snitt Sverige 50 % 45 % 45 % 56 % –– % 34 %

Cykelfrämjandets  
Cyklistvelometer
År 2020 deltog Ystads kommun för första gången i  
Cykelfrämjandets Cyklistvelometer. Syftet med under-
sökningen är att ta reda på hur cyklister ser på frågor 
som rör cykling och göra jämförelser mellan kommuner. 
Resultatet kompletterar Kommunvelometern. 
 I hela Sverige svarade 17 977 cyklister på enkäten och 
i Ystads kommun svarade 127 personer. Undersökningen 
har inget representativt urval utan de som vill kan svara. I 
Ystads kommun spreds information om enkäten via hem- 
sidan, sociala medier och affischer på anslagstavlor.  
Undersökningen innehåller frågor inom följande områden: 
generell nöjdhet, trygghet, tillgång till cykelinfrastruktur, 
framkomlighet i cykelvägnätet, cykelklimat samt cykelns 
prioritet i kommunen.
 Ystads kommun får 3,02 i totalpoäng utifrån en skala 
på 1-5. Detta ger Ystad plats 14 av 50 inom rankingen för 
små kommuner (under 50 000 invånare). Betyget är  
relativt lika utifrån de olika områdena. Den generella 
nöjdheten är ganska bra. Sämst betyg får cykelklimat 
som handlar 
om hur man 
uppfattar klimatet 
för cyklister i  
förhållande till  
andra trafikanter, 
om man kan ta 
med sig cykeln  
på kollektivtrafiken, 
om cykelstölder 
och hur man upp-
fattar miljön kring 
cykelvägarna.

om Ystad ligger under snittet för Skåne totalt sett. För 
barn upp till 15 år är ökningen mycket stor, från 38 % år 
2019 till 61 % år 2020. Det är dock troligt att ökningen 
inte är så stor i praktiken utan beror på litet urval vid 
mättillfällena. Sett till att det är ett lagkrav är det dock 
fortfarande en lång väg kvar.
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INFRASTRUKTUR
Ombyggnationer av gator
Flera större gatuprojekt har pågått under 2020. Projekten 
görs ofta i samverkan mellan flera avdelningar inom 
kommunen, så att man samtidigt passar på att byta ut 
ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme.

REGEMENTSGATAN
Den stora ombyggnaden av Regementsgatan blev klar 
2019 men sommaren 2020 färdigställdes gatan med ett 
sista lager asfalt.

SURBRUNNSVÄGEN
Under hösten 2020 startade ombyggnationen av  
Surbrunnsvägen. Målet är att skapa en grön, trygg och 
tillgänglig gatumiljö där det är trevligt och säkert för alla 
att röra sig. Nya VA-ledningar, nya cykelbanor, bredare 
gångbanor, nya busshållplatser och träd längs gatan, är 
några av åtgärderna.

DISPONENTGATAN
Disponentgatan ligger vid den nya förskolan och skolan 
Källan och har byggts om i sin helhet för att möta behov- 
en av trafik till och från skolan. Merparten blev klart  
hösten 2020. På norra sidan har det byggts en gångbana 
och cykelbana och på södra sidan finns ett antal parke-
ringsplatser. Mitt på sträckan finns en hastighetssäkrad 
passage för gående och cyklister och hela gatan har  
enkelriktats.

GUSTAFSGATAN 
Hösten 2020 startade ombyggnationen av Gustafsgatan. 
Ombyggnationen syftar till att göra gatan mer cykelvänlig 
och mer trafiksäker för gående och cyklister. På båda 
sidor av gatan byggs gemensam gång- och cykelbana 
och övergångsställena hastighetssäkras. I samband med 
detta kommer även vatten- och avloppsarbeten att göras 
innan gatan asfalteras om.

ÖJA INDUSTRIOMRÅDE
Inom nya Öja verksamhetsområde har ett antal mindre 
lokalgator byggts för att möjliggöra försäljning av tomter. 

SURBRUNNSVÄGEN

DISPONENTGATAN

GUSTAFSGATAN 
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Gångvägar och cykelvägar
För att det ska vara attraktivt att gå och cykla i Ystads 
kommun är det viktigt att det finns gena, sammanhäng-
ande och trafiksäkra gångvägar och cykelvägar. Under 
2020 har flera nya cykelbanor och någon ny gångväg 
byggts, både längre och kortare sträckor. Två sträckor, 
längs Disponentgatan och Gustafsgatan, ingår i större  
gatuombyggnader vilka beskrivs ovan.

SÖDRA DRAGONGATAN
En ny gång- och cykelbana färdigställdes längs Södra 
Dragongatan. De nya färjelägena i hamnen gör att last- 
bilstrafiken ökar på sträckan, vilket gör att det finns  
behov av en separerad gång- och cykelbana.

KÄLLAN
Förbi den nya skolan Källan har en ny gång- och cykel-
bana byggts som sträcker sig mellan Industrigatan och 
Fridhemsgatan. Den används huvudsakligen av gående 
och cyklister som ska till förskolan och skolan.

FRIDHEMSGATAN
I väntan på en större framtida ombyggnation av Fridhems- 
gatan har de breda gångbanorna reglerats om till kombi-
nerade gång- och cykelbanor. Det gör det tryggare och 
säkrare för bland annat barn och unga som ska till Källan. 

SÖDRA ÄNGGATAN
Under året inkom ett medborgarförslag om behov av 
förbättra för cyklister att ta sig mellan Södra Änggatan 
och Blekegatan. Därför byggdes en kort cykellänk där 
som underlättar detta behov.

GÅNGVÄG FRÅN BUSSHÅLLPLATS  
TILL MATBUTIK
För att göra det enklare att ta sig mellan en matbutik  
och en busshållplats har en ny kort gångväg byggts som 
förbättrar tillgängligheten.

SOLDATVÄGEN, KÖPINGEBRO
Vid Soldatvägen i Köpingebro har en  
kort cykelväg byggts. Det var en saknad  
länk som behövs för att ta sig mellan  
en befintlig cykelväg och en gata där  
många cyklar.

Säkra passager för gående  
och cyklister 
NTF gjorde under 2014 en inventering av samtliga gång- 
och cykelpassager i Ystad utifrån trafiksäkerhetsstandard. 
Enligt inventeringen var endast 12 % av gång- och cykel-
passagerna på huvudgatunätet inom Ystad tätort säkra. 
En passage räknas som säker om den antingen är plan-
skild eller om 85-percentilen av bilister kör maximalt 30 
km/h, vilket t.ex. kan uppnås genom gupp.
 Under 2020 har flera nya platser gjorts säkrare för  
cyklister. Säkra passager har byggts på Kommendörs- 
gatan, Fridhemsgatan, Industrigatan, Disponentgatan och 
i Löderup har Trafikverket byggt en säkrare passage över 
Storgatan.

FRIDHEMSGATAN

SÖDRA ÄNGGATAN

GÅNGVÄG FRÅN BUSSHÅLLPLATS TILL MATBUTIK

INDUSTRIGATAN
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Cykelfållor och grindar
Vid många korsningspunkter och där cykelbanan slutar 
mot en gata finns det idag cykelfållor, grindar eller andra 
hinder för cykeltrafiken. Hindren har som syfte att för-
hindra biltrafik på cykelvägarna och minska risken att  
cyklister i hög hastighet cyklar ut på gatan. I själva verket 
innebär hindren ofta en större fara för cyklisterna efter-
som de kan bidra till singelolyckor. De försämrar också 
framkomligheten för exempelvis cyklister med lådcyklar 
och cykelkärror men också för personer med funktions-
nedsättning och fotgängare med t.ex. barnvagn. Tidigare 
har en inventering gjorts av var det finns cykelfållor och 
grindar och vilka som kan vara kvar respektive tas bort. 
Under 2020 har arbetet påbörjats med att plocka bort en 
del av dem.
 
Cykelparkeringar
Under sommaren 2020 gjordes inventering av cykelpark- 
eringar i kommunen, med särskilt fokus på områden 
som många besöker under sommaren såsom stranden 
och centrum. Inventeringen visade att många cyklar till 
stranden men att många inte parkerar i de cykelställ som 
finns utan på andra platser. Ibland är cyklar parkerade på 
ett sätt som hindrar framkomligheten för t.ex. räddnings-
tjänsten. Även i centrum är många cykelställ fulla och 
cyklar parkeras utanför ställen. En översyn behöver  
därför göras över hur detta kan förbättras. 
 På grund av Corona genomfördes ingen beläggnings-
inventering vid tågstationerna eftersom resandet med 
kollektivtrafik är mycket lågt.

Ombyggnationer av busshållplatser
Under 2020 påbörjade Trafikverket, i samarbetet med 
Skånetrafiken och kommunen, ombyggnation av några 
hållplatser utmed väg 9 genom Nybrostrand och Sand-
skogen: Nybrostrand Väster, Nybrostrand Badet och 

Ystad Jaktpaviljongsvägen (Ystad camping). Ombygg- 
naderna görs för att förbättra tillgängligheten och för att 
höja standarden.

Avgifter på fler parkeringar
Ystads kommun arbetar kontinuerligt med att se över 
både tidsreglering och avgifter för parkeringarna i kom-
munen. Genom avgifter och tidsreglering kan kommunen 
styra så att parkeringen i så stor utsträckning som möjligt 
används av dem den är tänkt till. Avgiftsfri parkering leder 
i många fall till att parkeringen får en mycket hög belägg-
ning och att den används som boendeparkering och 
parkering för verksamma/anställda i närområdet. Så har 
det till exempel varit vid stadsbiblioteket, vilket gjort att 
det ibland varit svårt för besökare att hitta en ledig plats. 
Under 2020 infördes avgifter på ytterligare tre parkering-
ar i Ystads kommun: parkeringen vid biblioteket i Ystad, 
den övre parkeringen i Kåseberga (vid idrottsplatsen) 
samt delar av parkeringen vid reningsverket. 

Digitala parkeringsautomater
Under 2020 har ett arbete 
pågått med att uppdatera 
till digitala parkerings- 
automater. Den som  
parkerar får ingen papp- 
ersbiljett utan skriver  
istället in bilens registre-
ringsnummer direkt i 
automaten vid betalningen. 
Parkeringsövervakning 
sker via kontroll av fordon- 
ets registreringsnummer. 
Möjligheten att betala sin 
parkering via mobiltele- 
fonen finns kvar.
 Fördelarna med biljettlösa automaterna är att de är 
miljövänligare och mer driftsäkra. Tidigare har Ystads 
kommuns parkeringsautomater skrivit ut cirka 400,000 
pappersbiljetter årligen. Pappersbiljetter kan både för- 
falskas, blåsa bort och göra det svårt att ta betalt av två- 
hjuliga fordon. Dessutom genererade pappersbiljetterna 
en hel del bilkörning för service och felavhjälpning.

Drift och underhåll
Framkomligheten och säkerheten för trafikanter påverkas 
i stor grad av kvalitén på underhållet av gator och gång- 
och cykelvägar. Speciellt viktigt är det för gående och 
cyklister.
 I kommunen genomförs många olika typer av drift- 
och underhållsåtgärder, t.ex. beläggningsåtgärder, sopning 
och snöröjning, beskärning av vegetation och belysnings- 
åtgärder. Åtgärder görs både utifrån fastställda rutiner 
och utifrån akuta behov och önskemål. Felanmälan kan 
göras via telefon, formulär på kommunens hemsida samt 
via en app i mobilen. 
 Varje år kontrollerar och förbättrar kommunen belägg- 
ning på gator och gång- och cykelvägar. Exempel på 
sträckor som fick ny beläggning under 2020 var Bleke- 
gatan, Långgatan, Drottning Margarethas väg samt 
Musikgatan i Svarte.
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CYKELPARKERINGAR
CYKELVÄGAR

KÄLLAN

KOMMUNIKATION  
OCH DIALOG

Säker skolväg Källan
I Ystads kommun har ett arbete  
inletts kring säkra och trygga skol-
vägar. Det är ett område som pekas 
ut i kommunens trafikstrategi. Som 
ett första projekt valdes den nya 
skolan Källan ut. Syftet med pro-
jektet är att skapa trygga och säkra 
skolvägar som gör att många väljer 
att gå eller cykla till skolan. Det är 
bra för både miljön och hälsan. 
Barn som går och cyklar till  
skola och förskola får också  
bättre koncentration, lättare  
att lära och mår bättre. 
 Arbetet började med att en  
nulägesinventering gjordes och 
därefter analyserades behovet av 
åtgärder. Under 2020 har flera  
olika fysiska åtgärder gjorts kring 
Källan. En ny gång- och cykelbana 
har byggts längs Disponentgatan, 
de breda gångbanorna längs  
Fridhemsgatan har reglerats om  
till kombinerade gång- och cykel-
banor och flera platser där gående 
och cyklister korsar gator har 
byggts om till säkra passager.  
Det har också tagits fram en  
informationsbroschyr och  
en hemsida som visar 
 rekommenderade  
skolvägar.

Oväntade effekter av cykling
Tillsammans med Region Skåne, genomförde kommun- 
en under 2019 en kampanj för att marknadsföra den nya 
cykelvägen mellan Hedeskoga och Sövestad. Precis som 
med andra typer av produkter kan även en ny cykelväg 
behöva marknadsföras. Kampanjen fokuserade på ovänt- 
ade positiva effekter av att cykla, till exempel den gigan-
tiska glass du kan köpa med pengar du sparat på bensin 
och egentiden du får för att du slipper köra till gymmet. 
Hösten 2020 gjordes en repetition av kampanjen i sociala 
medier, både i kommunens kanaler och Region Skånes.
 Region Skåne har även utvärderat både kampanjen 
och om kampanjen lett till att fler cyklat. Uppföljningen 
har gjorts genom cykelräkningar, enkäter och intervjuer. 
Resultatet visar att cyklingen ökat på sträckan Hedeskoga– 
Sövestad från 2019 till 2020 men att det inte går att dra 
slutsatser kring hur stor effekt kampanjen haft. Även t.ex. 
Corona kan ha haft effekt på ökad cykling. 
 Utifrån enkäterna kan man utläsa att 70 % av de svar- 

ande i Hedeskoga och Sövestad sett kampanjen och det 
som flest såg var den broschyr som skickades ut till hus-
hållen. Av enkätsvaren framgår att en betydande andel av 
de som svarat säger att själva 
cykelvägen har påverkat cyklan- 
det, knappt 20 % säger att den  
påverkat cyklandet mycket.  
En del svarar också att själva  
marknadsföringen påverkat  
cyklandet. En del cyklar  
mer/oftare och många  
säger att cyklingen känns 
mer säker och bekväm.  
Av de som svarat att  
de cyklar mer/oftare  
har cirka 20 % av  
cykelresorna  
ersatt en bilresa. 
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STRATEGISK  
TRAFIKPLANERING
Trafikprogram för byarna
2020 togs trafikpro-
gram fram för Glem-
mingebro, Sövestad 
och Stora Herrestad. 
Sedan tidigare finns 
trafikprogram för 
Svarte och Löderup. 
Syftet med trafikpro-
grammen är att uti-
från en nulägesbe-
skrivning beskriva behov och möjliga åtgärder orten 
har utifrån ett trafikperspektiv. Målet med programmet är 
att ta fram både övergripande och konkreta åtgärdsför-
slag som kommunen, ofta i samverkan med Trafikverket, 
kan arbeta vidare med. Åtgärderna är endast förslag och 
inga beslut har fattats kring att genomföra dessa.

Parkeringsöversyn
Kommunens arbete med parkering är ett viktigt verktyg 
för att kunna nå uppsatta mål för bland annat tillgänglig-
het, miljö och klimat samt fysisk planering. Under 2020 
har det gjorts en parkeringsöversyn som omfattar fram-
tagande av strate gier och riktlinjer för hur kommunen 
ska jobba med par kering samt en parkeringsplan som är 
en åtgärdslista som beskriver vilka områden kommunen 
ska arbeta vidare med inom parkering. Det har också  
tagits fram ett dokument som ger råd och tips till fastig-
hetsägare som ska ordna parkering. Strategierna och 
parkeringsplanen ska antas politiskt under 2021.

Analys av genhetskvot för cykel
Genhet används för att bedöma hur stora omvägar cykel- 
vägnätet innebär och därmed hur god tillgängligheten är. 
Genom att studera genhet kan dels konkurrenskraften 
gentemot bil analyseras och dels brister identifieras där 
nätet inte är gent. I kommunens antagna cykelplan finns 
genhetskvot och restidskvot med som en indikdator.
Under 2020 har en metod tagits fram och en analys  

genomförts för Ystads tätort. Genheten har beräknats genom 
att cykelavståndet och fågelavståndet har jämförts mellan ett 
antal startpunkter och målpunkter. Exempel på målpunkter 
är skolor, större matbutiker, centrum och lekplatser.
 Förutom en analys av befintliga förhållanden har även 
en analys gjorts av genhet och cykelavstånd efter ut-
byggnad av cykelnätet enligt Ystads kommuns cykelplan. 
Resultatet visar att medelvärdet av genhetskvoten för 
samtliga startpunkter är 1,51. Om cykelnätet byggs ut i sin 
helhet enligt cykelplanen förbättras den genomsnittliga 
genhetskvoten i stora delar av staden. Medelvärdet av 
genhetskvoten för samtliga startpunkter är 1,35 i det 
framtida nätet. Analys har också gjorts av hur genhets-
kvoten förändras om en viss cykelbana byggs.

Analys av framkomlighet på det  
övergripande vägnätet
Ett mål i trafikstrategi är att tillförlitligheten i det övergri-
pande vägnätet ska förbättras. Med tillförlitlighet menas 
bland annat nedsättningar av hastighet, restidsförläng-
ning, köbildningar och frekvens av dessa. För att kunna 
följa upp målet har en analys gjorts av tid med nedsatt 
framkomlighet i det övergripande nätet. 
 Analysen har genomförts med GPS-data från september 
till oktober 2019 vilket visar på faktiska hastigheter i for-
don under givna tidsperioder. Resultaten visar att hastig-
heten på det övergripande vägnätet som väntat främst 
sjunker under morgon (kl 6–9) och eftermiddag (kl 15–18). 
På morgonen är det störst påverkan i hamnområdet och 
på eftermiddagen vid korsningarna mellan E65 och väg 
13 respektive väg 19. Fem utsnitt i det övergripande 
vägnätet har valts ut där indikatorerna kan följas upp i 
framtiden. Utsnitten finns på E65, väg 13, väg 19 och  
Dragongatan.

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Kabusa – Ystad, 
trafiksäkerhet och tillgänglighet
Trafikverket har i samarbete med Ystads kommun tagit 
fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för sträckan mellan Ystad 
och Kabusa. Även väg 1022 och 1019 som går mellan Ka-
busa och Stora Herrestad ingår till viss del. 
 Bakgrunden till ÅVSen är de trafiksäkerhetsproblem 
och framkomlighetsproblem som finns längs väg 9, fram- 
för allt sommartid. Enligt Trafikverkets planeringsprocess 
tas en ÅVS alltid fram som ett första steg. I den analyseras 
nuläget, mål för lösningar tas fram och olika tänkbara 
lösningar prövas. Slutligen tas ett förslag till inriktning 
fram och ett antal olika åtgärder rekommenderas att gå 
vidare med. I detta projekt rekommenderas bland annat:
• En standardhöjning av gång- och cykelvägen längs  
 väg 9
• Nya passager anläggs på några platser längs väg 9  
 som ska förenkla att korsa vägen för gående
• Ombyggnation av det s.k. Kabusakorset, korsningen  
 väg 9/1022

TRAFIKPROGRAMGLEMMINGEBRO
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INDIKATOR UTGÅNGSLÄGE
ÖNSKAD 
RIKTNING TREND KOMMENTAR

Målområde: Karaktär
– Kommunens olika unika karaktärer utvecklas och de positiva värden som finns förstärks.
– Hållbara trafikslag prioriteras i planeringen av trafiksystemet i kommunen.

Indikatorer: Inga specifika indikatorer har tagits fram för dessa mål. Övriga indikatorer bedöms ge en bild av hur väl detta mål 
uppfylls.

Målområde: Resor och transporter
– År 2030 ska Ystadbornas resor till större del ske till fots, med cykel eller med kollektivtrafik och mindre med bil.  
  Mål 2030: Gång 11 %, Cykel 19 %, Kollektivtrafik 21 %, Bil 49 %.

Resvaneundersökning År 2013:
Gång 7 %
Cykel 14 %
Kollektivtrafik 11 %

 
År 2018:
Gång 9 %
Cykel 15 %
Kollektivtrafik 12 %

Cykelmätningar i utvalda  
punkter

En stor mätning gjordes 
2018. Nästa planeras till 
2021. Fasta mätpunkter finns 
som ett komplement.

3 % per år


 


Enligt cykelbarometern på 
Regementsgatan ökade  
antalet cyklister 2020  
jämfört med 2019.

Biltrafikmätningar En mätning gjordes november 
2017. 15 mätpunkter har valts 
ut som referenspunkter.  

En mätning gjordes november 
2020. Totalt sett har flödena 
minskat som en trolig effekt 
av Corona. Flödena har ökat 
i två punkter och minskat i  
13 punkter.

Antal påstigande på utvalda  
stationer och hållplatser enligt 
Skånetrafikens statistik

Hållplatsstatistik från 2019 
används som utgångsläge.  
15 hållplatser i både Ystad 
tätort och omkringliggande 
byar har valts ut som  
referenshållplatser.

 ?
En uppföljning är inte möjlig 
att göra då resandet med 
kollektivtrafik kraftigt minskat 
till följd av Corona-pandemin 
och statistiken är inte tillför-
litlig.

Målområde: Tillgänglighet
– Tillgängligheten med gång, cykel och kollektivtrafik ska förbättras så att dessa transportsätt blir de naturliga valen.
– Tillförlitligheten i det övergripande transportsystemet ska förbättras.

Andel av befolkningen med god 
tillgänglighet till viktiga mål-
punkter (sammanvägning av  
flera mått)

Utgångsläge har inte tagits 
fram pga. svårigheter att  
hitta en bra metod för detta.  ?

Genhetskvot för cykelresor 
inom Ystad

Metod och resultat av nu- 
läget togs fram under 2020. 
Medelvärdet för samtliga 
startpunkter är 1,51.  

I takt med att cykelnätet 
byggs ut förbättras genhets-
kvoten. Inga nya cykelbanor 
har byggts sedan analysen 
av nuläget.

Tid med nedsatt framkomlighet 
i det övergripande vägnätet.

Metod och resultat av nu- 
läget togs fram under 2020. 
Fem snitt på väg E65, väg 13 
och väg 19 har valts ut för 
uppföljning. Resultaten finns 
i rapporten ”Indikator på 
framkomlighet på det över-
gripande vägnätet” (2020).

 ?

Utgångsläge togs fram under 
2020.

SUMMERING
Uppföljning av indikatorerna i trafikstrategin



14 | TRAFIKBOKSLUT 2020

INDIKATOR UTGÅNGSLÄGE
ÖNSKAD 
RIKTNING TREND KOMMENTAR

Målområde: Trygghet
– Andelen av kommunens invånare som känner sig trygga i trafiken och på offentliga platser i kommunen ska öka.

Upplevd trygghet i trygghets- 
enkäter.

7 indikatorer har valts ut från 
polisens lokala trygghets- 
undersökning som handlar 
om trygghet i trafiken och 
utemiljön.

 
En jämförelse mellan snitten 
för perioderna 2015–2019 
och 2016–2020 visar på små 
skillnader, men en marginell 
ökning av problemen.

Målområde: Trafiksäkerhet
– Det totala antalet skadade ska minska och ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i kommunen.

Antal skadade och dödade i 
trafiken i kommunen.

Snitt 2015–2019: 297  
personer  ?

En uppföljning är inte möjlig 
att göra pga. stort bortfall i 
inrapporteringen i STRADA 
pga. Corona.

Hastighetsefterlevnad på det 
kommunala vägnätet.

En mätning gjordes nov 2017. 
15 mätpunkter har valts ut 
som referenspunkter.  

Enligt mätning i nov 2020 
har hastighetsefterlevnaden 
förbättrats något. Den är 
dock fortsatt låg på många 
ställen.

Andel säkra gång- och cykel-
passager längs huvudgatunätet.

År 2019 var 18 % säkra enligt 
Trafikverkets definition.

 
I slutet av 2020 var 18 %  
säkra. Åtgärder pågår konti-
nuerligt. Under 2020 har  
flera nya anlagts och några 
befintliga säkrats.

Målområde: Miljö och hälsa
– Andelen Ystadsbor som störs av buller ska minska.
– De klimat- och hälsopåverkande utsläppen från trafik i kommunen ska minska.
– Transporternas energianvändning ska minska.

Luftkvalitetsmätningar (NOx, 
PM, SO, VOC, O3)

Inga fasta mätpunkter finns i 
Ystads kommun. Mätningar 
görs i andra kommuner och 
kompletteras med indikativa 
mätningar och modellberäk-
ningar för kommunen.

Ystads kommun ligger långt 
under miljökvalitetsnormerna 
och i de flesta fall även un-
der nedre utvärderingströs-
keln (NUT).

 

Sett över tid har utsläppen 
minskat. I hamnområdet 
samt i gatumiljö tangerar  
eller överstiger halterna för 
PM10, PM2,5 och NOX den 
undre utvärderingströskeln 
(NUT) vilket innebär att indi-
kativa mätningar kommer att 
fortsätta. Det är inte möjligt 
att jämföra data från år till 
år.

Energianvändningen i transport-
sektorn (statistik från SCB)

Utgångspunkten är data från 
Statens energimyndighet 
(genom SCB) som anger hur 
mycket drivmedel som leve-
rerats ut till tankställen i 
Ystads kommun. Drivmedlen 
förbrukas inte enbart inom 
kommunen.

Resultatet för Ystads kom-
mun är 262634 MWh år 2019 
inom transportsektorn.

 ?

Data finns inte tillgänglig för 
efter 2019.
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Årliga cykeltrafikräkningar på 
cykelvägnätet i Ystad.

En stor mätning gjordes 
2018. Nästa planeras till 
2021. Fasta mätpunkter finns 
som ett komplement.


3 % per år 

Enligt cykelbarometern på  
Regementsgatan ökade antalet 
cyklister 2020 jämfört med 
2019.

Strategi: Koppla ihop staden med ett gent och sammanhängande cykelnät

Genhetskvot och restidskvot för 
resor inom Ystad

Metod och resultat av nu- 
läget togs fram 2020. Medel-
värdet för samtliga start-
punkter är 1,51.

 
I takt med att cykelnätet byggs 
ut förbättras genhetskvoten. 
Inga nya cykelbanor har byggts 
sedan analysen av nuläget.

Strategi: Bättre standard på nätet

Antal singelolyckor med cykel Snitt 2013-2015: 58 skadade

 
Snitt 2017-2019: 81 skadade. 
Stort bortfall i inrapporteringen 
gör att 2020 inte kan inklu- 
deras.

Andel säkra gång- och cykel-
passager längs huvudgatunätet

År 2016 var 12 % säkra enligt 
Trafikverkets definition

 
I slutet av 2020 var 18 % säkra.
Åtgärder pågår kontinuerligt. 
Under 2020 har flera nya  
anlagts och några befintliga 
säkrats.

Enkätundersökning om kom-
muninvånarnas upplevelser av 
cykelnätets standard

Kommunen deltog i Cykel-
främjandets cyklistvelometer 
2020. Ystads kommun får 
3,02 i poäng inom kategorin 
Framkomlighet i cykelväg- 
nätet.

 ?
Utgångsläge togs fram 2020.

Strategi: Koppla ihop staden med landsbygden

Antal tätorter i kommunen med 
ordnad cykelväg till Ystad

År 2016 hade 4 av 8 tätorter 
ordnad cykelväg till Ystad.

 
År 2020 hade 6 av 8 tätorter 
ordnad cykelväg till Ystad. Inga 
nya har byggts under 2020.  
Löderup och Glemmingebro 
återstår.

Strategi: Utveckla bytespunkterna

Antal parkerade cyklar vid ut-
valda bytespunkter, minst en 
per tätort

Utgångsläge togs fram 2018.

 ?
Ingen uppföljning var möjlig 
2020 pga. Corona.

Andel väderskyddade och 
stöldsäkra cykelparkerings- 
platser

Utgångsläge togs fram 2018.

 
Inga cykelparkeringar har 
byggts under 2020.

Strategi: Information och skyltning

Andel av huvudcykelnätet som 
har vägvisning

Inventering har gjorts. Väg-
visning finns i vissa stråk men 
är inte sammanhängande. 
Andel går ej att ta fram.

 
Inga åtgärder har gjorts gällande 
vägvisningen.

Enkätundersökning om kom-
muninvånarnas tillgång och bild 
av information om cykling i 
kommunen

Kommunen deltog i Cykel-
främjandets cyklistvelometer 
2020. Ystads kommun får 
2,89 i poäng inom kategorin 
Cykelns prioritet i kommun- 
en.

 ?
Utgångsläge togs fram 2020.

Uppföljning av indikatorerna i cykelplanen



www.ystad.se

LÄS MER
Ystads kommuns trafikstrategi finns här: 
www.ystad.se/trafikstrategi

Trafikprogram för byarna finns här: 
www.ystad.se/bygg-miljo/bygg-och-boende/ 
planer-och-program/trafikplanering/

Här hittar du mer om cykling i Ystad, bland annat kommunens 
antagna Cykelplan, förra årets cykelbokslut, länk till resultat 
från cykelbarometern på Regementsgatan och viktiga  
trafikregler för dig som cyklar. www.ystad.se/cykel

Här hittar du mer om parkering i Ystad, bland annat en  
digital parkeringskarta, vilka avgifter som gäller, om  
parkeringstillstånd och vad som gäller vid felparkering. 
www.ystad.se/parkering


